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August  2022 

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. Renovare 

integrată clădiri 

publice 
 

PNRR 
Valul renovării 

 

Renovarea 
energetică 
moderată 
sau 
aprofundată 
a clădirilor 
publice, 
respectiv 
renovarea 
integrată a 
clădirilor 
publice 
(eficiență 
energetică și 
consolidare 
seismică) 

• Lucrări de consolidare seismică a 
clădirilor existente 

• Lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii 

• Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

• Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

• Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior 

• Lucrări de reabilitare/modernizare 

• Autorități publice 
centrale: ministere, 
organe de specialitate 
din subordinea/în 
coordonarea Guvernului 
ori a ministerelor, 
instituții publice din 
subordinea/coordonarea 
Guvernului, ori a 
ministerelor, autorităţi 
administrative 
autonome, instituția 
prefectului 

• Autorități și instituții 
publice locale: 

UAT (județ, municipiu 
reședință de județ, municipiu, 
orașe, comune), Municipiul 
București +sectoarele 

 
A doua 
rundă  
1.09 – 
31.10. 
2022 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

a instalațiilor de iluminat în clădiri 

• Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri 

• Sisteme inteligente de umbrire 
pentru sezonul cald 

• Modernizare sisteme tehnice ale 
clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 

• Lucrări de reabilitare a 
instalațiilor de fluide medicale 
(instalații de oxigen) 

• Lucrări de recompartimentări 
interioare în vederea organizării 
optime a fluxurilor și circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în 
care se desfășoară activități 
medicale 

• Alte tipuri de lucrări 

• Lucrări pentru echiparea cu stații 
de încărcare pentru mașini 
electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a 
clădirilor, republicată 

• Lucrări conexe pentru 
respectarea altor cerințele 
fundamentale privind calitatea în 
construcții (securitate la incendiu, 
igienă, sănătate și mediu 
înconjurător, siguranță și 
accesibilitate în exploatare, 

Instituții publice și servicii 
publice organizate ca instituții 
publice de interes 
local/județean (finanțate din 
bugetul local), aflate în 
subordinea UAT 

• Parteneriate între 

entitățile menționate 

Valoarea finanțării  

• cost unitar pentru 
lucrările de consolidare 
seismică de 500 
Euro/mp (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările de renovare 
moderată de 440 
Euro/mp (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările conexe de 500 
Euro/mp (arie 
desfășurată), fără TVA 

Contributia beneficiarului: 
0% 

Informații 
suplimentare:  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

protecție împotriva zgomotului, 
utilizare sustenabilă a resurselor 
naturale), aplicabile după caz 

Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și 
Administrației 

https://www.mdlpa.ro/page
s/pnrr  

2 Renovarea 

energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor publice 

 

PNRR 
Valul renovării 

Renovarea 
energetică 
moderată 
sau 
aprofundată 
a clădirilor 
publice, 
respectiv 
renovarea 
integrată a 
clădirilor 
publice 
(eficiență 
energetică și 
consolidare 
seismică) 

• Lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii 

• Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

• Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

• Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior 

• Lucrări de reabilitare/modernizare 
a instalațiilor de iluminat în clădiri 

• Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri 

• Sisteme inteligente de umbrire 
pentru sezonul cald 

• Modernizarea sistemelor tehnice 
ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții 

• Autoritățile publice 
centrale: ministerele, 
organe de specialitate 
din 
subordinea/coordonarea 
Guvernului ori a 
ministerelor, instituțiile 
publice din subordinea 
sau coordonarea 
Guvernului/ 
ministerelor, autorităţile 
administrative 
autonome, instituția 
prefectului 

• Autoritățile și instituțiile 
publice locale: 

• UAT (județ, municipiu 
reședință de județ, 
municipiu), Municipiul 
București și sectoarele 

• Instituții publice și 
servicii publice 
organizate ca instituții 
publice de interes local 
sau județean (finanțate 
din bugetul local), aflate 

 
A doua 
rundă  
1.09 – 
31.10. 
2022 

https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

inteligente 

• Lucrări pentru echiparea cu stații 
de încărcare pentru mașini 
electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a 
clădirilor, republicată) 

• Lucrări de reabilitare a 
instalațiilor de fluide medicale 
(Instalații de oxigen) 

• Lucrări de recompartimentări 
interioare în vederea organizării 
optime a fluxurilor și circuitelor 
medicale, doar pentru clădirile în 
care se desfășoară activități 
medicale 

• Alte tipuri de lucrări 

• Instalare de stații de încărcare 
rapidă pentru vehicule electrice 
aferente clădirilor publice (cu 
putere peste 22 kW), cu două 
puncte de încărcare/stație 

 

în subordinea unităților 
administrativ teritoriale 

• Parteneriate între 
entitățile de mai sus, 
condiția să aparțină 
aceluiași județ 

 

• cost unitar pentru 
lucrările de renovare 
moderată de 440 
Euro/mp arie 
desfășurată, fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările de renovare 
aprofundată de 500 
Euro/mp arie 
desfășurată, fără TVA 

• cost pentru o stație de 
încărcare rapidă (cu 
putere peste 22 kW) cu 
câte două puncte de 
încărcare/stație de 
25.000 Euro/stație 

Informatii 
suplimentare: 

Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și 
Administrației 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

https://www.mdlpa.ro/page
s/pnrr  

3 Renovarea 

integrată 

(consolidare 

seismică și 

renovare 

energetică 

moderată) a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 
 

PNRR 
Valul renovării 

Renovarea 
energetică 
moderată 
sau 
aprofundată 
a clădirilor 
rezidențiale 
multifamiliale
, respectiv 
renovarea 
integrată a 
clădirilor 
rezidențiale 
multifamiliale 
(eficiență 
energetică și 
consolidare 
seismică 

• Lucrări de consolidare seismică a 
clădirilor existente 

• Lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii 

• Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

• Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu; Utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

• Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru 
asigurarea calităţii aerului interior 

• Lucrări de reabilitare/modernizare 
a instalațiilor de iluminat în clădiri 

• Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri 

• Sisteme inteligente de umbrire 
pentru sezonul cald 

• Modernizarea sistemelor tehnice 
ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 

• Lucrări pentru echiparea cu stații 

UAT: comună, oraș, 
Municipiul București 
sectoarele 

Valoarea grantului: 

• cost unitar pentru 
lucrările de consolidare 
seismică de 500 
Euro/m2 (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările de renovare 
moderată de 200 
Euro/m2 (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările conexe de 500 
Euro/m2 (arie 
desfășurată), fără TVA 

Contribuția beneficiarului: 

Minimum 0% (fără TVA) 

Informatii 
suplimentare: 

Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și 

 
A doua 
rundă  
1.09 – 
31.10. 
2022 

https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

de încărcare pentru mașini 
electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a 
clădirilor, republicată 

• Alte tipuri de lucrări 

• Lucrări conexe pentru 
respectarea altor cerințele 
fundamentale privind calitatea în 
construcții (securitate la incendiu, 
igienă, sănătate și mediu 
înconjurător, siguranță și 
accesibilitate în exploatare, 
protecție împotriva zgomotului, 
utilizare sustenabilă a resurselor 
naturale), aplicabile după caz  

Administrației 

https://www.mdlpa.ro/page
s/pnrr  

 

  

4 Renovarea 

energetică 

moderată a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

pentru comunități 

expuse riscului de 

sărăcie și 

excluziune socială 
 

PNRR 
Valul renovării: 

Renovarea 
energetică 
moderată 
sau 
aprofundată 
a clădirilor 
rezidențiale 
multifamiliale
, respectiv 
renovarea 
integrată a 
clădirilor 
rezidențiale 
multifamiliale 

• Lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii 

• Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

• Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

• Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru 
asigurarea calității aerului interior 

UAT-uri din mediul rural și 
urban 

 

Valoarea grantului  

Cost unitar per componentă 
(bloc de locuințe) pentru 
lucrările de renovare 
moderată de 200 Euro/m2 
(arie desfășurată), fără TVA 

Contribuția beneficiarului: 

Minimum 0% (fără TVA) 

  
 
A doua 
rundă  
1.09 – 
31.10. 
2022 

https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 • Lucrări de reabilitare/modernizare 
a instalațiilor de iluminat în clădiri 

• Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri 

• Sisteme inteligente de umbrire 
pentru sezonul cald 

• Modernizarea sistemelor tehnice 
ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 

• Lucrări pentru echiparea cu stații 
de încărcare pentru mașini 
electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a 
clădirilor, republicată) 

• Alte tipuri de lucrări 

 

5 PNRR 

Valul renovării – 

Renovarea 

energetică 

moderată sau 

aprofundată a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale  

 

 • Lucrări de reabilitare termică a 
elementelor de anvelopă a clădirii 

• Lucrări de reabilitare termică a 
sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

• Instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu, utilizarea 
surselor regenerabile de energie 

• Lucrări de 
instalare/reabilitare/modernizare 
a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru 

UAT: comună, oraș, 
Municipiul București 
sectoarele 

 

Valoarea grantului: 

• Cost unitar pentru 
lucrările de renovare 
moderată de 200 
Euro/m2 (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost unitar pentru 
lucrările de renovare 

 
A doua 
rundă  
1.09 – 
31.10. 
2022 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

asigurarea calității aerului interior 

• Lucrări de reabilitare/modernizare 
a instalațiilor de iluminat în clădiri 

• Sisteme de management 
energetic integrat pentru clădiri 

• Sisteme inteligente de umbrire 
pentru sezonul cald 

• Modernizarea sistemelor tehnice 
ale clădirilor, inclusiv în vederea 
pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 

• Lucrări pentru echiparea cu stații 
de încărcare pentru mașini 
electrice, conform prevederilor 
Legii nr. 372/2005 privind 
performanța energetică a 
clădirilor, republicată 

• Alte tipuri de lucrări 

• Instalare de stații de încărcare 
rapidă pentru vehicule electrice 
aferente clădirilor (cu putere 
peste 22kW), cu două puncte de 
încărcare/stație 

aprofundată de 250 
Euro/mp (arie 
desfășurată), fără TVA 

• cost pentru o stație de 
încărcare rapidă (cu 
putere peste 22kW) cu 
câte două puncte de 
încărcare/stație de 
25.000 Euro/stație 

Contribuția beneficiarului: 

Minimum 0% (fără TVA) 

 

6 Programul pentru 

stimularea 

înființării 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

„Start-up Nation – 

ROMÂNIA” – NOU! 

Stimularea 
înființării și 
dezvoltării 
întreprinderil
or mici şi 
mijlocii și 
îmbunătăţire
a 
performanţel

• echipamente tehnologice 

• achiziţionare spaţii de 
lucru/producţie, prestări servicii şi 
comerţ 

• mijloace de transport 

• achiziţionare mobilier/aparatură 
birotică/sisteme de protecţie a 
valorilor umane şi materiale 

Societățile – IMM înființate 
de persoane fizice după 
data de 1 ianuarie 2020, 
inclusive 

Valoarea grantului: 

Maximum 100.000 
lei/beneficiar (în cazul 

30 august 
2022, ora 
20:00 



 9 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 or 
economice 
ale acestora, 
realizarea 
unei creșteri 
economice 
inteligente, 
sustenabile 
și incluzive, 
bazate pe 
digitalizare, 
dezvoltare 
durabilă, 
inovare și 
pregătire 
antreprenori
ală, crearea 
de noi locuri 
de muncă 

• salarii, utilități, servicii de 
contabilitate și cheltuieli chirii 
pentru spaţii de 
lucru/producţie/prestări servicii şi 
comerţ 

• pachet digital (voucher de 
digitalizare) 

• active necorporale referitoare la 
brevete de invenție, francize, 
etichetare ecologică 

• cursuri de dezvoltare a abilităţilor 
antreprenoriale 

• taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
nedeductibilă pentru aplicanții 
neplătitori de TVA 

• consultanţă pentru întocmirea 
documentaţiei 

• plăcuțele informative obligatorii 

• cheltuieli financiare aferente 
creditelor/garanțiilor obținute 
pentru creditele contractate de 
beneficiari în vederea realizării 
planurilor de afaceri acceptate în 
cadrul programului 

 

menținerii unui singur loc de 
muncă) 

Maximum 200.000 
lei/beneficiar (în cazul 
menținerii a două locuri de 
muncă) 

Contribuția beneficiarului: 

Minimum 5% 

Informaţii suplimentare: 

Ministerul 
Antreprenoriatului şi 
Turismului  

http://turism.gov.ro/web/2
022/06/24/documente-mat-
face-publica-procedura-
finala-de-implementare-a-
programului-start-up-
nation-romania/  

7 Investiții în 
activități 
productive – 
Măsura 3 – NOU! 
 
PROGRAMUL 

Consolidarea 
poziției pe 
piață a IMM-
urilor 
afectate de 
pandemia 

a) modernizarea/echiparea/racordul la 
utilități publice/eficiență energetică a 
infrastructurilor de tip clădiri specifice 
aferente capacităților de 
producție/servicii existente, precum și 
pentru alte categorii de cheltuieli 

• Microîntreprinderi 

• Întreprinderi mici 

• Întreprinderi mijlocii 

Valoarea grantului: 

23-29 
august 
2022 

http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
http://turism.gov.ro/web/2022/06/24/documente-mat-face-publica-procedura-finala-de-implementare-a-programului-start-up-nation-romania/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE
, AP 4, PI 4d, OS 
4.1, Acțiunea 4.1.1 

COVID-19. aferente infrastructurilor specifice de 
producție/servicii pentru care nu este 
necesară obținerea de autorizații de 
construire în conformitate cu legislația 
specifică în vigoare 

b) dotarea cu echipamente, utilaje 
specifice, mobilier specific, dotări IT, 
inclusiv pentru eficiență energetică 
necesare activității de producție și 
servicii precum și alte achiziții de bunuri 
de această natură care sunt necesare 
capacităților de producție/servicii 
existente 

 

• pentru investiții 
necesare capacităților 
de prestare de servicii 
se acordă sub formă de 
ajutor de minimis între 
50.000 euro și 200.000 
euro pe durata a trei 
exerciții financiare, în 
limita de maximum cinci 
ori cifra de afaceri 
realizată în anul 2019 

• pentru investiții 
necesare 
retehnologizării, care se 
acordă pe proiect și 
beneficiar, sub formă de 
ajutor de stat, se 
determină în limita de 
maxim cinci ori cifra de 
afaceri realizată în anul 
2019, fiind cuprinsă 
între 50.000 euro și 
500.000 euro 

Contribuția beneficiarului: 

5% în cazul 
microîntreprinderilor 

10% în cazul întreprinderior 
mici 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

15% în cazul întreprinderilor 
mijlocii 

Informaţii suplimentare:  

Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelro Europene  

https://mfe.gov.ro/poc-
ghidul-solicitantului-
aferent-investitiilor-
destinate-capacitatilor-de-
prestare-de-servicii-si-
retehnologizarii-in-vederea-
refacerii-capacitatii-de-
rezilienta-actiunea-4-1-1-
investiti/  

8 Asigurarea 

eficienței 

energetice în 

sectorul industrial 

– NOU! 
Planul Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 6, 
Măsura de investiții 5 

 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
modernizare, 
monitorizare 
și 
eficientizare 
a consumului 
de energie la 
nivelul 
operatorilor 
economici în 
vederea 
asigurării 
eficienței 
energetice în 

a) înlocuirea echipamentelor 
operatorilor economici, 
retehnologizare și modernizare 
sisteme de producție 

b) implementare măsuri de 
recuperare a pierderilor de 
energie termică din procese 
tehnologice 

c) sisteme de telegestiune 

d) sisteme privind identificarea 
vârfurilor de consum și eliberarea 
graduală de energie și planificare 

 IMM și întreprinderi mari 

 

Buget: Bugetul total estimat al 
schemei este echivalentul în lei 
a sumei de 62.000.000 euro 

Maximum 1.200.000 Euro 
pentru fiecare întreprindere 

Informaţii suplimentare:  

Ministerul Energiei 

31.08. 
2022, ora 
17:00 

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

sectorul 
industrial 

a acesteia 

             e)  achiziție platforme digitale 
de centralizare a datelor de 
consum/reducerea 
consumului/monitorizarea indicatorilor 
pe întreg ansamblul activității, la nivelul 
operatorilor, digitalizare și transfer date 
la distanță, diferite de EMS 

http://energie.gov.ro/pnrr/  

 
9 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești – 

I1.1: Cabinete ale 

medicilor de 

familie sau 

asocieri de 

cabinete de 

asistență medicală 

primară – NOU! 

 
Planul Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta C12, 
Investiția I 

Reabilitarea, 
modernizare
a și dotarea 
a 3.000 de 
(asocieri de) 
cabinete de 
asistență 
medicală 
primară 
(medici de 
familie) cu 
facilități de 
screening, 
diagnostic 
precoce și 
monitorizare 
a pacienților 
cronici, 
prioritizând 
cabinetele 
din mediul 
rural și din 
urbanul mic 
(inclusiv 

„Componenta echipamente” 

Ministerul Sănătății va derula o achiziție 

publică centralizată în vederea 
achiziționării echipamentelor/dotărilor 
menționate în Anexa 2 – Listă 
echipamente/dotări pentru cabinete. 
Beneficiarul va transmite o solicitare 
pentru transmiterea 
echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile 
înainte de intervalul săptămânal pentru 
livrare. Notă: în cadrul acestei 
componente, beneficiarul nu va primi o 
alocare financiară sub formă de grant de 
investiții, ci echipamentele/dotările fizice 
ca urmare a achiziției centralizate 
realizate de Ministerul Sănătății și livrate 
în conformitate cu solicitarea 
beneficiarului. 

„Componenta Renovare” 

Sunt acceptate doar lucrările de 

renovare care nu implică obținerea unei 

Orice entitate publică sau 
privată care are în componență 
cabinete de asistență medicală 
primară (medici de familie) 
care au contract cu Casa 
Națională de Asigurări de 
Sănătate sau cu Casa 
Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranței Naționale și 
Autorității Judecătorești 

 

 

Valoarea grantului: 

- Componenta  echipamente” 
presupune selectarea dintr-o 
listă de echipamente a 
pozițiilor care prezintă interes 
și pentru care medicul de 
familie deține competențe 

4 august -  
30.12. 
2022, ora 
16:00 (ora 
României) 
sau până la 
depunerea 
a 1000 de 
dosare în 
cadrul 
apelului 
competitiv. 

http://energie.gov.ro/pnrr/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

zone 
marginalizat
e/defavorizat
e și inclusiv 
pentru 
zonele 
defavorizate 
cu populație 
majoritar 
romă sau 
comunități 
rome, după 
caz). 
Dotarea va 
cuprinde 
(fără a fi 
considerată 
lista 
exhaustivă): 
aparatură de 
laborator de 
tip ”point of 
care”, 
echipamente 
medicale de 
tipul: 
electrocardio
graf, 
ecograf, 
mobilier 
medical și 
instrumentar 
medical; vor 

autorizații de construcție. În 
conformitate cu art. 11, alin. 1 din 
Legea 50/1991 cu modificările și 
completările ulterioare categoriile de 
lucrări pentru care nu este necesară 
eliberarea unei autorizații de construcție 
sunt (fără a fi considerată listă 
exhaustivă): 

• Amenajări interioare: tencuieli, 
zugrăveli, vopsitorii, placaje și 
alte finisaje interioare, precum și 
pardoseli interioare; 

• Instalații și sanitare: reparații sau 
înlocuiri la instalațiile interioare 
de apă, electricitate, termice, 
canalizare și sanitare; 

• Amenajări exterioare: reparații la 
tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, 
placaje, alte finisaje exterioare 
atunci când nu se schimbă 
aspectul inițial sa; 

• Eficiență energetică: lucrări de 
îmbunătățire a eficienței 
energetice în interior și înlocuirea 
tâmplăriei exterioare atunci când 
nu se schimbă aspectul, culoarea 
sau golul acestora; 

• Reparații la învelitoare: reparații 
la acoperișuri, învelitori respectiv 
lucrări de hidroizolație atunci 
când nu se schimbă forma 

(dacă e cazul, ex Atestate de 
studii complementare 
/adeverință care atestă faptul 
că este în curs de finalizare a 
cursurilor pentru 
ultrasonografie) cu o valoare 
estimată de 222.115 lei  fără 
tva echivalentul a  45.150 euro 
fără tva; 

„Componenta renovare” - 

maxim 73.792 lei fără tva 
echivalentul a 15.000 de euro 
fără tva. Dosarele de finanțare 
se vor încărca 
pe www.proiecte.pnrr.gov.r
o. 

Informaţii suplimentare: 

https://www.ms.ro/investitia-
specifica-i1-1-cabinete-ale-
medicilor-de-familie-sau-
asocieri-de-cabinete-de-
asistenta-medicala-primara/  

http://www.proiecte.pnrr.gov.ro/
http://www.proiecte.pnrr.gov.ro/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

fi alocate, de 
asemenea, 
fonduri 
pentru 
renovarea 
clădirii cu 
scopul 
conformării 
la normele 
igienico-
sanitare și al 
creșterii 
eficienței 
energetice. 

acestora; 

• Energie regenerabilă: montarea 
sistemelor locale de încălzire și de 
preparare a apei calde menajere 
respectiv de producere a energiei 
electrice din surse 
regenerabile/eficiente energetic. 
Componenta de renovare este 
recomandat să conțină lucrări cu 
scopul conformării la normele 
igienico-sanitare și al creșterii 
eficienței energetice. 

 

10 Fondul local 

 

Planul Național de 

Redresare și 

Reziliență, 

Componenta 10, 

publicat în Monitorul 

Oficial al României, 

partea I, Nr. 

398/26.IV.2022 

Susținerea 
transformării 
durabile 
urbane și 
rurale prin 
utilizarea 
soluțiilor 
verzi și 
digitale 

• I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 
care conține patru investiții: 

• I.1.1 – Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule 
nepoluante) 

• I.1.2 – Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de 
management urban/local) 

• I.1.3 – Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – puncte 
de reîncărcare vehicule electrice 

• I.1.4 – Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
infrastructurii pentru biciclete la 
nivel local/metropolitan 

UAT și subdiviziunile UAT: 
municipii reședință de județ, 
municipiul București, alte 
municipii, orașe, comune, 
județe, reprezentate prin 
consiliile județene 

Parteneriate între UAT, care 
fac parte și din asociații de 
dezvoltare intercomunitară 
(ADI), Consilii Județene, 
MDLPA 

Valoarea finantarii- variabila  

Contributia beneficiarului 
Minimum 0% (fără TVA) 

Informaţii suplimentare: 

1.09-
30.09. 
2022  
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

• I.2 – Construirea de locuințe 
pentru tineri/locuințe de serviciu 
pentru specialiști din sănătate și 
învățământ 

• I.3 – Reabilitare moderată a 
clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale 

• I.4 – Elaborarea/actualizarea în 
format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană 

 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr  

 

11 Programul Rabla 

Clasic 

Administrației 

Fondului pentru 

Mediu 

Stimularea 
înnoirii 
Parcului auto 
național 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, 
pentru autovehiculul nou, 
exceptând motocicletele, al cărui 
sistem de propulsie generează 
maximum 120 g CO2/km în 
sistem WLTP; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, 
pentru autovehiculul nou, 
exceptând motocicletele, echipat 
cu motorizare GPL/GNC; 

• ecobonus în valoare de 3.000 lei 
la achiziţionarea unui autovehicul 
nou, exceptând motocicletele, 
echipat cu sistem de propulsie 
hibrid; 

• ecobonus în valoare de 1.500 lei, 
pentru casarea fiecărui 

• UAT, inclusiv 
subdiviziunea 
administrativ-teritorială 
a municipiului 

• Unitatea/instituţia de 
învăţământ, de stat ori 
privată; instituţia 
publică, Institutul de 
cercetare-dezvoltare 
înfiinţat ca instituţie 
publică 

• Instituţia din sistemul 
de apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională 

• ONG-uri 

• Culte religioase 

30.09.– 
14.10. 
2022 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr


 16 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

autovehicul uzat cu o vechime de 
cel puțin 15 ani de la data 
fabricației și care are norma de 
poluare Euro 3 sau inferioară. 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil 
trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la 
data primei înmatriculări în România. A 
fost eliminat termenul de 60 zile de 
casare/radiere a autovehiculului uzat, 
solicitanții având posibilitatea de a-l 
casa/radia până la emiterea facturii 
autovehiculului nou. 

Pentru achiziționarea de motociclete noi 
în schimbul predării spre casare a unui 
autovehicul uzat, se acordă o primă de 
casare de 6.000 lei, la care se pot 
adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 
lei, pentru autovehiculul nou motocicletă 
al cărui sistem de propulsie generează 
maximum 90 g CO2/km în sistem 
WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 
lei, pentru casarea unui autovehicul uzat 
cu o vechime de cel puțin 15 ani de la 
data fabricației și care are norma de 
poluare Euro 3 sau inferioară. 

 

• Operatori economici 

• Institute de cercetare-
dezvoltare cu activitate 
în regim economic 

• Societatea profesională 
de avocaţi cu 
răspundere limitată 

• Unităţile medico-
sanitare înfiinţate 
conform Legii 
societăţilor nr. 31/1990 

• Entităţi fără 
personalitate juridică: 

• PFA, Întreprinderea 
individuală şi 
întreprinderea familială 

• Organizaţiile 
profesionale ale 
profesiei liberale 

• Alte persoane juridice, 
de drept public ori 
privat 

Prima de casare este de 6.000 
lei, respectiv 9.000 lei în cazul 
predării a 2 autovehicule 
uzate, la care se pot adăuga 
ecobonusuri.    

Informaţii suplimentare: 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

https://www.afm.ro/rabla_ghid
_finantare.php  

12 Programul Rabla 

Plus 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Reducerea 
emisiilor de 
gaze cu 
efect de seră 
în 
transporturi, 
prin 
promovarea 
vehiculelor 
de transport 
rutier 
nepoluante 
din punct de 
vedere 
energetic. 

• 51.000 de lei pentru autovehicul 
nou pur electric sau autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu 
hidrogen și 26.000 de lei pentru 
un autovehicul nou electric hibrid 
plug-in, exceptând motocicleta, 
care generează maximum 80 g 
CO2/km în sistem WLTP, în 
schimbul casării unui autovehicul 
uzat; 

• 54.000 de lei pentru autovehicul 
nou pur electric sau autovehicul 
nou cu pilă de combustie cu 
hidrogen și 29.000 de lei pentru 
un autovehicul electric hibrid 
plug-in, care generează 
maximum 80 g CO2/km în sistem 
WLTP, pentru achiziționarea unui 
autovehicul nou, în schimbul 
casării a două autovehicule 
uzate; 

• pentru fiecare autovehicul uzat 
mai vechi de 15 ani și cu normă 
de poluare mai mică de Euro 3, 
se adăugă un ecobonus de 1.500 
lei/autovehicul. 

Ecotichet pentru achiziționare 
motocicletă electrică este 26.000 lei + 
ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru 
casare autovehicul uzat de cel puțin 15 

• UAT, inclusiv 
subdiviziunea 
administrativ-teritorială 
a municipiului 

• Unitatea/instituţia de 
învăţământ, de stat ori 
privată; instituţia 
publică, Institutul de 
cercetare-dezvoltare 
înfiinţat ca instituţie 
publică 

• Instituţia din sistemul 
de apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională 

• ONG-uri 

• Culte religioase 

• Operatori economici 

• Institute de cercetare-
dezvoltare cu activitate 
în regim economic 

• Societatea profesională 
de avocaţi cu 
răspundere limitată; 

• Unităţile medico-
sanitare înfiinţate 
conform Legii 
societăţilor nr. 31/1990 

• Entităţi fără 

30.09 
2022 – 
14.10. 
2022 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

ani de la data fabricației cu norma de 
poluare Euro 3 sau inferioară. 

Contribuția beneficiarului: 
Valoarea finanțării max. 50% din preţul 
autovehiculului nou prin cele două 
programe 

 

Informaţii suplimentare: 

https://www.afm.ro/vehicule_electrice_
ghid_finantare.php  

personalitate juridică: 

• PFA, Întreprinderea 
individuală şi 
întreprinderea familială 

• Organizaţiile 
profesionale ale 
profesiei liberale 

• Alte persoane juridice, 
de drept public ori 
privat. 

 

13 Programul privind 

creşterea 

eficienţei 

energetice a 

infrastructurii de 

iluminat public – 

2022 – NOU 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Sprijin 
pentru comu
ne, oraşe și 
municipii 
care doresc 
să-și 
modernizeze 
sistemele de 
iluminat 
public 

Înlocuirea corpurilor de iluminat 
existente cu consum ridicat de energie 
electrică cu corpuri de iluminat cu surse 
LED, completarea sistemului de iluminat 
public existent cu corpuri de iluminat cu 
surse LED, în situaţiile în care stâlpii de 
pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi 
cu corpuri de iluminat sau acestea sunt 
deteriorate/nefuncţionale, extinderea 
sistemului de iluminat existent, precum 
şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor 
de telegestiune aferente obiectivelor de 
investiţii 

 

 

Informaţii suplimentare: 

Comune, oraşe și municipii din 
România 

 

Valoarea grantului: 

• pentru comune cu o 
populaţie de până la 
5.000 de locuitori – 
maximum 1.000.000 lei 

• pentru comune cu o 
populaţie de peste 
5.001 de locuitori – 
maximum 2.000.000 lei 

• pentru oraşe – 
maximum 3.000.000 lei 

• pentru municipii de rang 
0 – municipiul Bucureşti 

Depunerea 
proiectelor 

a început 
în  data 
de 19.08. 
2022 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

https://www.afm.ro/iluminat_public_co
municate.php  

– maximum 50.000.000 
lei 

• pentru municipii de rang 
I – maximum 6.000.000 
lei 

• pentru municipii de rang 
II – maximum 
5.000.000 lei 

14 Înfiinţarea 

grupurilor de 

producători în 

sectorul agricol 

 

Programul Național 
de Dezvoltare Rurală, 
Submăsura 9.1 

Încurajarea 
înfiinţării şi 
funcţionării 
administrativ
e a 
grupurilor de 
producători 
în sectorul 
agricol, 
recunoscute 
conform legii 

• adaptarea producției și a 
produselor producătorilor care 
sunt membri ai acestor grupuri la 
cerințele pieței 

• introducerea în comun a 
produselor pe piață, inclusiv 
pregătirea pentru vânzare, 
centralizarea vânzărilor și 
aprovizionarea cumpărătorilor en 
gros 

• stabilirea unor norme comune 
privind informarea asupra 
producției, acordând o atenție 
deosebită recoltării și 
disponibilității 

• alte activități desfășurate de către 
grupurile de producători: ex. 
dezvoltarea competențelor în 
materie de exploatare și de 
comercializare, organizare și 
facilitare procese de inovare 

 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii 

Valoarea grantului: 

• Sprijinul se va acorda ca 
procent din valoarea 
producției 
comercializate prin 
grupul de producători, 
astfel: 

• Anul I de la 
recunoaștere – 10 %, 
fără a depăși suma 
maximă de 100.000 
euro/an 

• Anul II de la 
recunoaștere – 8 %, 
fără a depăși suma 
maximă de 100.000 
euro/an 

• Anul III de la 
recunoaștere – 6 %, 
fără a depăși suma 

18 
octombrie 
2022 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Informaţii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_general
e_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_gr
upuri_de_producatori_in_sectorul_agric
ol  

 

maximă de 100.000 
euro/an 

• Anul IV de la 
recunoaștere – 5 %, 
fără a depăși suma 
maximă de 100.000 
euro/an 

• Anul V de la 
recunoaștere – 4 %, 
fără a depăși suma 
maximă de 100.000 
euro/an 

Informaţii suplimentare:  

15 Elaborarea 

planurilor de 

management/ 

seturilor de măsuri 

de conservare/ 

planurilor de 

acţiune pentru 

ariile naturale 

protejate şi pentru 

speciile de interes 

comunitar 

neacoperite de 

proiectele 

anterioare 
 

Creşterea 
gradului de 
protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii 
şi refacerea 
ecosistemelo
r degradate 

• Elaborare planuri de 
management/seturi de măsuri de 
conservare/planuri de acţiune 
pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul 
marin) şi pentru speciile de 
interes comunitar care nu sunt 
finanțate în cadrul altor programe 
(prevăzute în OUG nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările 
ulterioare) 

Valoarea grantului: 

Valoarea maximă a proiectului: 
5.000.000 euro 

• Agenția Națională 
pentru Arii Naturale 
Protejate – Structura 
responsabilă pentru 
administrarea/asigurare
a managementului ariei 
protejate 

• ONG-uri (asociaţii şi 
fundaţii) cu atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii 

• Institute de 
cercetare/universităţi/m
uzee cu atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii 

• Autorităţi publice 
centrale/locale/alte 

31 
octombrie 
2022 
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol


 21 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 4.1 

 

Contribuția beneficiarului: 

0% 

 

structuri în 
coordonarea/subordona
rea autorităţilor 
centrale/locale 

 

16 START ONG, ediția 

2022 
Finanțator Kaufland 
România și Asociația 

Act for Tomorrow 
 

 

Încurajarea 
ONG-urilor, 
grupurilor 

informale/de 
inițiativă și 
instituțiilor 

să 
dezvolte/să 
implementez
e proiecte de 
responsabilit
ate socială 

care să ducă 
la 

dezvoltarea 
comunităților 

din care 
acestea fac 

parte. 

• Domeniul Educație 

• Domeniul Social 

• Domeniul Sănătate 

• Domeniul Mediu 

• Domeniul Cultural 

Valoarea grantului: 

• pragul I, cu o valoare de până la 

1.000 de euro; 

• pragul II, cu o valoare cuprinsă 
între 1.000 și 5.000 de euro; 

• pragul III, cu o valoare cuprinsă 
între 5.000 și 10.000 de euro. 

Contribuția beneficiarului: 
0% 

 

ONG-uri și fundații; 

Instituții publice din sfere 
precum: 

• educația (grădinițe, 

școli, licee) 

• cu rol social (cantine, 
centre pentru persoane 
vârstnice și copii) 

Informatii suplimentare: 

https://startong.ro/blog/e500-
000-gata-sa-sustina-ong-urile-
mici-si-institutiile-de-
invatamant-prin-programul-
start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BV
WD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf
2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrz
E  

31.12. 
2022 
 
 

 
                                                                                                                                                 

https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE

