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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. Iluminat public 

2022 
Finațator Guvernul 

României 
 

 

Creșterea 
eficienţei 
energetice a 
infrastructurii de 
iluminat public 

Modernizarea sistemelor de iluminat public prin 
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 (dacă stâlpii de pe 
tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri 
de iluminat sau acestea sunt 
deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului 
de iluminat existent şi achiziţionarea şi 
instalarea sistemelor de telegestiune aferente 
obiectivelor de investiţii 

 

Informatíi suplimentare: 

Administratia Fondului de Mediu  

https://www.afm.ro/iluminat_public-2022.php  

Unități administrativ-teritoriale 
organizate în comune, orașe sau 
municipii 

 

Valoarea grantului: 

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

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

 oraşe – maximum 3.000.000 
lei 

 municipii de rang 0 – 
municipiul Bucureşti – 
maximum 50.000.000 lei 

 municipii de rang I – 
maximum 6.000.000 lei 

31 ianuarie 
2023, ora 
23:59 

http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
https://www.afm.ro/iluminat_public-2022.php
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 municipii de rang II – 
maximum 5.000.000 lei 

 

2. Stații de 
încărcare cu 

putere normală 
Finațator Guvernul 

României 
 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
reîncărcare pentru 
vehicule electrice 
şi/sau hibrid plug-
in în localităţi, 
prin instalarea de 
staţii de 
reîncărcare cu 
putere normală 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea 
utilizării vehiculelor electrice şi vizează 
dezvoltarea transportului ecologic, prin 
instalarea de staţii de reîncărcare cu putere 
normală 

 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare 
cu o putere de minimum 3,7 kW şi 
maximum 7,3 kW 

 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare 
cu o putere de minimum 7,4 kW şi 
maximum 22 kW 

Informații suplimentare: 

Administratia Fondului de Mediu  

https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_
finantare.php  

 Instituţiile publice, inclusiv 
unitățile de învățământ de 
stat 

 Unitățile administrativ-
teritoriale și subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 
municipiului Bucureşti 

 Localitățile care nu sunt 
unități administrativ-
teritoriale, dar sunt atestate 
ca staţiuni turistice 

 Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară 

Valoarea grantului: 

 Instituţie publică, inclusiv 
unitatea de învăţământ de 
stat – maximum 400.000 lei 

 UAT – municipiul Bucureşti 
– maximum 10.000.000 lei 

 Subdiviziune a municipiului 
Bucureşti – maximum 
9.000.000 lei 

 UAT – municipiu de rang I – 
maximum 5.000.000 lei 

 UAT – municipiu de rang II 
– maximum 4.000.000 lei 

 UAT – oraş – maximum 
2.000.000 lei 

 UAT – comună – maximum 
1.000.000 lei 

23 ianuarie 
2023 

https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_finantare.php
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finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
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 UAT – judeţ – maximum 
4.000.000 lei 

 UAT atestată staţiune 
turistică de interes naţional – 
maximum 3.000.000 lei 

 UAT atestată staţiune 
turistică de interes local – 
maximum 2.700.000 lei 

Localităţi care nu sunt UAT şi sunt 
atestate ca și staţiuni turistice: 

 staţiune turistică de interes 
naţional – maximum 
3.000.000 lei 

 staţiune turistică de interes 
local – maximum 2.700.000 
lei 

3. Programul 

Rabla Clasic   
Finațator Guvernul 

României 
 

 

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

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 

31 ianuarie 

2023 
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Vechimea autovehiculului uzat eligibil – 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. 

 

Contribuția beneficiarului: 

Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din 
preţul de comercializare al autovehiculului nou 
achiziționat prin cele două programe. 

 

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 

Valoarea grantului: 

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.               

Informatii suplimentare:  

https://www.afm.ro/rabla_ghid_finan
tare.php  

4 Programul 

Rabla Plus 

Reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră în 
transporturi, prin 
promovarea 
vehiculelor de 

 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 

 UAT, inclusiv subdiviziunea 
administrativ-teritorială a 
municipiului 

 Unitatea/instituţia de 
învăţământ, de stat ori 
privată; instituţia publică, 

31 ianuarie 

2023 

https://www.afm.ro/rabla_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/rabla_ghid_finantare.php
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crt 
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transport rutier 
nepoluante din 
punct de vedere 
energetic. 

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

Valoarea grantului: 

Maximum 54.000 lei 

Contribuția beneficiarului: 

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

 

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 personalitate 
juridică: 

 PFA, Întreprinderea 
individuală şi întreprinderea 
familială 

 Organizaţiile profesionale ale 
profesiei liberale 

 Alte persoane juridice, de 
drept public ori privat. 

Informatii suplimentare: 

https://www.afm.ro/vehicule_electric
e_ghid_finantare.php  

5. Programul 

Erasmus+ 2023 
 

Sprijinirea, prin 
învățarea pe tot 
parcursul vieții, 
dezvoltarea 

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

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, 

Orice organism public sau privat 
activ în domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului 

Acțiunea-
cheie 1: 
Mobilitatea 
persoanelor 

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 

Finanțator Uniunea 
Europeană 

educațională, 
personală și 
profesională a 
persoanelor care 
își desfășoară 
activitatea în 
domeniul 
educației, 
formării, 
tineretului și 
sportului, atât în 
Europa, cât și în 
afara ei, 
contribuind la o 
creștere 
economică 
durabilă, la 
crearea de locuri 
de muncă de 
calitate, la 
coeziunea socială, 
la stimularea 
inovării și la 
consolidarea 
identității 
europene și a 
cetățeniei active 

formării și tineretului 

Activități de tineret 

Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 

Schimburi virtuale în domeniul învățământului 
superior și al tineretului 

Mobilitatea personalului în domeniul sportului 

2. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea 
între organizații și instituții 

Parteneriate pentru cooperare: 

Parteneriate de cooperare 

Parteneriate la scară mică 

Parteneriate pentru excelență: 

Centre de excelență profesională 

Acțiunea Erasmus Mundus 

Parteneriate pentru inovare: 

Alianțe pentru inovare 

Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 
28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene 23.11.2022 

Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior, al educației și formării 

 

Informații suplimentare: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:
C2022/444/07&from=EN 

 

https://www.erasmusplus.ro/  

 

în scopul 
învățării: 
februarie 
2023 – aprilie 
2023 
 
Acțiunea-
cheie 2: 
Cooperarea 
între 
organizații și 
instituții: 
februarie 
2023 – 
octombrie 
2023 
 
Acțiunea-
cheie 3: 
Sprijin pentru 
elaborarea de 
politici și 
pentru 
cooperare: 
februarie 
2023 – martie 
2023 
 
Acțiunile 
Jean Monnet: 
14 februarie 
2023, ora 
17:00 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN
https://www.erasmusplus.ro/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

profesionale, al tineretului și al sportului 

Evenimente sportive europene non-profit 

3. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
elaborarea de politici și pentru cooperare 

Tineretul european împreună 

Acțiunile Jean Monnet: 

Acțiunea Jean Monnet în domeniul 
învățământului superior 

Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale 
educației și formării 

 6. Crearea unei 

rețele de centre 
de zi pentru 

copiii expuși 
riscului de a fi 

separați de 
familie 

Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 13, 

INVESTIȚIA 1 

Crearea cca. 150 
de servicii sociale 
de prevenire a 
separării copilului 
de familia sa, 
dintre care cel 
puțin 10% să se 
afle în 
comunitățile cu o 
populație romă 
semnificativă, la 
nivelul 
municipiilor, 
oraşelor şi 
comunelor 

 construcția/reabilitarea/modernizarea/ex
tinderea/dotarea infrastructurii sociale 

Valoarea grantului: 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este 
de: 

 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de 
clădiri al căror consum de energie este 
aproape egal cu zero 

 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri 
care vor respecta obiectivul privind 
necesarul de energie primara cu cel 
putin 20% mai mic 

 decât cerința pentru clădirile al căror 
consum de energie este aproape egal cu 
zero conform orientărilor naționale 

Contribuția beneficiarului: 

Furnizorii publici de servicii sociale 
acreditați, care funcționează în 
comune, orașe și municipii, care pot 
depune proiecte individual/în 
parteneriat cu furnizori privați de 
servicii sociale acreditați din toate 
regiunile țării 

 

Informatii suplimentare:  

https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/  

9 februarie 
2023, ora 
23.59 

https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

0% (fără TVA) 

7. Asigurarea 

eficienței 
energetice în 

sectorul 

industrial 

Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 6, Măsura 
de investiții I5  

 

Operatorii 
economici: 
microîntreprinderi
, întreprinderi 
mici și mijlocii, 
întreprinderi mari, 
entități cu 
personalitate 
juridică  

 Instalaţii/echipamente specifice pentru 
întreprinderi din industrie, în scopul 
obţinerii de economii de energie 
primară, pe baza auditului și bilanţului 
energetic (ex: motoare, transformatoare, 
compresoare de aer, pompe, 
instalaţii/echipamente/sisteme de 
ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, 
boilere, arzătoare, schimbătoare de 
cǎldură, pompe de căldură (tbd), 
convertoare de frecvenţă, baterii de 
condensatoare, sisteme integrate de 
management al consumului de energie 
etc.) 

 Construcţii aferente procesului 
industrial care face obiectul proiectului 
de eficienţă energetică 

 

 

Operatorii economici: 
microîntreprinderi, întreprinderi mici 
și mijlocii, întreprinderi mari, entități 
cu personalitate juridică  

Valoarea grantului: 

1.200.000 euro 

Informații suplimentare:  

https://energie.gov.ro/schema-de-
ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-
sprijinirea-investitiilor-in-
modernizare-monitorizarea-si-
eficientizarea-consumului-de-
energie-la-nivelul-operatorilor-
economici-in-vederea-asigurarii-efic-
3/  

15 februarie 
2023, ora 
17.00 

8. Extinderea 

sistemelor de 

apă și 
canalizare în 

aglomerări mai 
mari de 2000 de 

locuitori 

echivalenți, 
prioritizate prin 

Creșterea gradului 
de acces al 
populației, în 
special în zonele 
rurale, la serviciul 
public de apă și 
canalizare 

 Extinderea rețelelor existente de 
distribuție a apei 

 Extindere rețea de distribuție a apei – 
utilizarea de către reţeaua din proiect a 
unor elemente din cadrul reţelelor apă 
existente (ex: gospodării de apă, 
rezervoare, staţii de tratare, staţii de 
pompare, rețele de alimentare cu apă 
etc.) 

La finalul investiției este obligatoriu să 
rezulte un sistem de apă și apă uzată de 
aceiași lungime, funcțional și autorizat. 

 UAT și asociațiile acestora 
(ADI); 

 Operatorii Regionali 
(OR)/Operatori Locali (OL) 
din sectorul de apă/apă uzată; 

 Parteneriate între tipurile de 
solicitanți menționați 
anterior. 

Informații suplimentare: 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/  

21 februarie 
2023, ora 
10:00 

https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-modernizare-monitorizarea-si-eficientizarea-consumului-de-energie-la-nivelul-operatorilor-economici-in-vederea-asigurarii-efic-3/
https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/


 9 

Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Planul accelerat 

de conformare 

cu directivele 

europene 
Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 
Componenta C1, 
INVESTIȚIA 1 

Valoarea grantului: 

Maximum 15.000.000 euro/proiect, fără TVA 

 

9. Consolidarea 

capacității de 
inovare pentru 

învățământul 
superior 

Finanțator Uniunea 
Europeană 

Consolidarea 
competitivității 
Europei prin 
întărirea 
capacității de 
inovare și 
antreprenoriale a 
instituțiilor de 
învățământ 
superior și 
abilitarea acestora 
de a deveni 
actori-cheie în 
ecosistemele de 
inovare 

Promovarea angajamentului și a schimbării 
instituționale 

Consolidarea parteneriatelor 

Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a 
întreprinderilor 

Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale 

Crearea și diseminarea cunoștințelor 

 

Valoarea grantului: 

 Prima etapă: maxim 350.000 euro per 
proiect 

 A doua etapă: maxim 400.000 euro per 
proiect 

Instituții de învățământ superior 

Întreprinderi publice sau private, 
mici, mijlocii sau mari 

Institute de cercetare 

Organisme publice la nivel local, 
regional sau național 

Organizații intermediare sau asociații 
care reprezintă instituții de 
învățământ superior 

Informatii suplimentare: 

https://eit-hei.eu/  

28 februarie 
2023 

10. Colectarea 

apelor uzate în 

aglomerările 
mai mici de 

2000 de l.e. care 

Creșterea gradului 
de acces al 
populației, în 
special în zonele 
rurale, la serviciul 
public de apă și 
canalizare 

Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) 
de colectare și epurare a apelor uzate 

Înființarea sistemelor publice inteligente 
alternative (SPIA) pentru procesarea apelor 
uzate 

UAT și asociațiile acestora (ADI) 

Operatorii Regionali (OR)/Operatori 
Locali (OL) din sectorul de apă/apă 
uzată 

Parteneriate între tipurile de 

15 februarie 
2023, ora 
12:00 (ora 
României) 

https://eit-hei.eu/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

împiedică 
atingerea unei 

stări bune a 
corpurilor de 

apă și/sau 

afectează arii 
naturale 

protejate 
 

Planul Național de 
Redresare și Reziliență, 

Componenta C1, 
INVESTIȚIA 2 

Înființarea sistemelor centralizate de colectare a 
apelor uzate 

Înființarea sistemelor de distribuție a alimentării 
cu apă 

solicitanți menționați anterior 

 

Informații suplimentare  

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/  

11. Apel de 

proiecte pentru 

dezvoltarea 

infrastructurii 

de management 

integrat al 

deșeurilor – 

proiecte noi de 

investiții 
PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 

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 de 
consolidare şi extindere sisteme de 
management integrat al deşeurilor 

 Consolidare capacitate instituţională a 
MMAP pentru guvernanța în domeniul 
managementului al deșeurilor (pentru 
sprijinirea implementării PNGD) și a 
instituțiilor publice cu responsabilități în 
domeniul managementului deșeurilor 

 Implementare sistem integrat de 
management al deşeurilor în municipiul 
Bucureşti 

 Proiecte de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri industriale 
periculoase și nepericuloase 

 Pegătire portofoliu 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 

Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 

Instituții publice cu responsabilități 
în domeniul managementului 
deșeurilor, în parteneriat cu MMAP 

Primăria Municipiului Bucureşti, 
primării de sector 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor/Administrația Fondului 
pentru Mediu 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Valoarea grantului: 

17 februarie 

2023 

https://pnrr.mmap.ro/ghiduri_ape/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

integrat ale deșeurilor la nivel județean) 

Informatii suplimentare: 

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

Nu există plafoane valorice privind 
dimensiunea proiectelor 

Contribuția beneficiarului: 

Pentru beneficiari autorități publice 
locale: 

Minim 2% 

Pentru beneficiari instituții centrale, 
finanțate de la bugetul de stat: 

Minim 15% 
12. Program-pilot 

pentru 

dezvoltarea 

consorțiilor 
integrate 

pentru 

învățământ 
dual 

Planul Național de 
Redresare și Reziliență, 

Componenta 15, 
INVESTIȚIA 6 

Dezvoltarea unei 
educații duale 
centrate pe 
nevoile elevilor și 
studenților în 
strânsă legatură 
cu nevoile pieței 
muncii. Vor fi 
asigurate, în 
corelație cu piața 
muncii, 
diversificarea 
calificărilor, 
precum și 
creșterea 
numărului de 
absolvenți prin 
oferirea unui 
parcurs 
educațional 
complet pentru 
elevii înscriși în 

Fiecare consorțiu va primi finanțare pentru a 
construi și operaționaliza campusuri integrate 
pentru învățământ dual care să asigure atât 
infrastructura necesară unei pregătiri 
profesionale eficiente și relevante pentru nevoile 
pieței muncii, cât și infrastructura socială 
necesară pentru creșterea atractivității 
învățământului profesional (spații de cazare, 
masă, activități sportive și alte activități 
recreative). Infrastructura acestor campusuri va 
îngloba o componentă de digitalizare. 

 

Valoarea grantului: 

338 de milioane de euro pentru cel puțin 10 
consorții regionale integrate pentru învățământ 
dual. 

Valoare maximă a unui proiect: 21,12 mil. Euro. 

Consorții formate din 
instituție/instituții de învățământ 
superior, unitate/unități de 
învățământ profesional și tehnic, 
unitate/UAT, operatori economici, și 
alți parteneri relevanți pentru 
formarea și inserția absolvenților, de 
la nivel național sau european, pentru 
a sprijini angajatorii să joace un rol 
activ în domeniul formării 
profesionale a elevilor și a studenților 

 

Informatii suplimentare: 

https://www.edu.ro/consortii_invata
mant_dual  

20 februarie 
2023 

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/
https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual
https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

învățământul dual 
de nivel liceal, 
astfel încât aceștia 
să poată urma 
programele de 
învățământ 
universitar. 

 

13. Dotarea cu 

laboratoare 

inteligente a 

unităților de 
învățământ 
secundar 

superior, a 

palatelor, și a 
cluburilor 

copiilor 

Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 15, 

Investiția I9 

Asigurarea 
echipamentelor și 
a resurselor 
tehnologice 
digitale pentru 
unitățile de 
învățământ 

 achiziționare echipamente tehnologice 
(inclusiv mobilier ergonomic adaptat și 
integrat specific) pentru dezvoltarea 
unor laboratoare inteligente digitale, 
conform OME nr. 3497/2022 pentru 
aprobarea standardelor de echipare a 
unităților de învățământ preuniversitar 
cu echipamente tehnologice 

 achiziționare conținut educațional pentru 
domenii din programa școlară și de 
software/licență cu specific educațional 
pentru distribuirea centralizată, în 
rețeaua locală, a materialelor didactice 
pe dispozitive 

 conectarea dispozitivelor din laboratorul 
inteligent la rețeaua de comunicații a 
unității de învățământ; 

 formarea cadrelor didactice pentru 
utilizarea echipamentelor aferente 
conceptului de laborator inteligent 
digital integrat 

Unitățile de învățământ secundar 
superior, publice sau private 
acreditate (colegii, licee, licee 
tehnologice, școli profesionale, 
inclusiv cele cu clase de învățământ 
dual) 

 

Valoarea grantului: 

Maximum 60.000 euro, echivalent lei 

Informatii suplimentare:  

https://www.edu.ro/comunicat_presa
_117_2022_lansare_apel_competitiv
_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss  

 

1 martie 2023 

14. Finanțarea 
bibliotecilor 

pentru a deveni 

hub-uri de 

dezvoltare a 

competențelor 

Îmbunătățirea 
competențelor 
digitale de bază 
ale comunităților 
cu acces limitat la 
formare digitală și 
ale grupurilor 
marginalizate 

 Renovarea bibliotecilor și echiparea cu 
calculatoare și echipamente tehnice, 
pentru a fi transformate în huburi de 
dezvoltare a competențelor digitale, 
respectiv makerspace 

 Echiparea bibliotecilor cu echipamente 
informatice noi sau modernizate 

 Realizare cursuri de formare pentru 
dezvoltarea competențelor digitale 

 Unitățile Administrativ 
Teritoriale (UAT județ) 

 Consorții formate din 
solicitanții menționați 
anterior și bibliotecile 
județene/municipale/ 
orășenești/rurale (din județ) 
și/sau autoritățile publice 
locale pentru bibliotecile de 

13 martie 
2023, ora 
17:00 

https://www.edu.ro/comunicat_presa_117_2022_lansare_apel_competitiv_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss
https://www.edu.ro/comunicat_presa_117_2022_lansare_apel_competitiv_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss
https://www.edu.ro/comunicat_presa_117_2022_lansare_apel_competitiv_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

digitale 

Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 7, 

Investiția I.17 

pentru 100.000 de cetățeni din 
comunitățile defavorizate 

 Activități de informare și publicitate 
obligatorii conform prevederilor 
Manualului de Identitate Vizuală (MIV) 

Valoarea grantului: 

Maximum 4.000.000 euro 

Contribuția beneficiarului: 

Variabilă 

pe raza UAT 
 Municipiul București și/sau 

Biblioteca Metropolitană 
București 

Informații suplimentare: 

https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-
i17-scheme-de-finantare-pentru-
biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-
de-dezvoltare-a-competentelor-
digitale-componenta-7-
transformarea-digitala/  

 

15. Dotarea cu 

mobilier, 

materiale 

didactice și 
echipamente 

digitale a 

unităților de 
învățământ 

preuniversitar ș
i a unităților 

conexe (palate 

și cluburile 
copiilor, 

cluburile 

sportive, 

 Dotare cu echipamente TIC, mobilier și 
materiale educaționale și sportive 

 digitalizarea mediilor de învățare din 
învățământul preuniversitar – 
achiziționare echipamente informatice 
necesare procesului didactic, 

 dotare laboratoare de informatică din 
școlile din rețeaua de educație națională 
de la toate nivelurile, inclusiv din 
palatele copiilor, cluburi și cluburi 
sportive, precum și din rețeaua de 
învățământ profesional și tehnic, 

 dotare cu mobilier a sălilor de clasă și a 
spațiilor sportive din palatele și 
cluburile sportive, 

 echipare cabinete, cabinete de asistență 
psihopedagogică și laboratoare de 
științe, precum și înființarea unora noi, 
dacă există spații disponibile în unitatea 
de învățământ sau în alte tipuri de 
instituții eligibile în cadrul apelului 

Beneficiari eligibili: 

 Autoritățile publice locale, 
constituite prin intermediul 
consiliilor județene și a 
Consiliului Municipiului 
București 

 Unitățile de învățământ 
preuniversitar cu 
personalitate juridică, 
inclusiv cele care 
funcționează în cadrul 
instituțiilor de învățământ 
superior 

 Cluburile 
 Cluburile sportive și palatele 

copiilor 
 Centrele județene de 

asistență psihopedagogică 

 

19 martie 
2023, ora 
23:59 

https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
https://oipsi.gov.ro/pnrr-investitia-i17-scheme-de-finantare-pentru-biblioteci-pentru-a-deveni-hub-uri-de-dezvoltare-a-competentelor-digitale-componenta-7-transformarea-digitala/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

cabinetele de 

asistență 
psihopedagogic

ă) 
Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 
Componenta 15 

(palate, cluburi, cluburi sportive). 

Bunurile și echipamentele achiziționate prin 
proiecte vor fi oferite spre folosință gratuită 
beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi 
utilizate exclusiv pentru activități didactice, 
sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. 

 

16. Fondul pentru 

Inovare 
Finanțator Uniunea 

Europeană 

-prijinirea 
tehnologiilor, 
proceselor și 
proceselor extrem 
de inovatoare, 
modelelor de 
afaceri sau 
produse/servicii 
mature și cu 
potențial 
semnificativ de 
reducere a 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

-să ofere sprijin 
financiar adaptat 
la nevoile pieței și 
la profilurile de 
risc ale 
proiectelor 
eligibile, atrăgând 
în același timp 
resurse publice și 
private 
suplimentare 
 

Decarbonizarea generală 

Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii 
reduse de dioxid de carbon 

Stimularea construcției și funcționării 
proiectelor care vizează captarea și stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru 
mediu (CSC; 

Stimularea construcției și funcționării de 
proiecte inovatoare inovatoare în domeniul 
energiei regenerabile și al tehnologiilor de 
stocare a energiei 

Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 

Electrificarea directă inovatoare a industriei care 
să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili 
convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și 
transsectoriale 

Producția inovatoare de hidrogen și aplicații 
inovatoare (de exemplu, utilizarea hidrogenului 
ca purtător de energie sau a hidrogenului ca 
agent de reducere sau ca materie primă) în 
industrie 

Persoane juridice (organisme publice 
sau private) stabilite într-una dintre 
țările eligibile (statele membre ale 
UE, Norvegia, Islanda) 

 

Valoarea grantului: 

 3.000.000.000 euro pentru 
granturi și de 6.000.000 euro 
pentru asistență pentru 
dezvoltarea de proiecte 

Informații suplimentare: 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/o
pportunities/topic-
search;callCode=null;freeTextSearch
Keyword=;matchWholeText=true;ty
peCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094
501,31094502,31094503;programme
Period=2021%20-
%202027;programCcm2Id=4308923
4;programDivisionCode=null;focusA
reaCode=null;destinationGroup=null;
missionGroup=null;geographicalZon

16 martie 
2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

Producția de tehnologii curate 

Construcția de instalații de producție și 
exploatarea acestora pentru a produce anumite 
componente pentru: 

instalații de energie regenerabilă (în 
fotovoltaice, energie solară concentrată, eoliene 
on-shore și offshore, energie oceanică, energie 
geotermală, energie solară termică și altele), 
inclusiv conectarea acestora la rețeaua de 
electricitate/calor 

electrolizoare și pile de combustie 

soluții de stocare a energiei pentru utilizare 
staționară și mobilă, pentru utilizări intrazilnice 
și intrazilnice de lungă durată 

pompe de căldură 

Proiecte-pilot de dimensiuni medii 

Construirea și operarea de proiecte pilot care se 
concentrează pe validarea, testarea și 
optimizarea unor soluții de decarbonizare 
profundă, foarte inovatoare, în sectoare eligibile 
pentru sprijin din Fondul pentru inovare. 

esCode=null;programmeDivisionPro
spect=null;startDateLte=null;startDat
eGte=null;crossCuttingPriorityCode=
null;cpvCode=null;performanceOfDe
livery=null;sortQuery=sortStatus;ord
erBy=asc;onlyTenders=false;topicLis
tKey=topicSearchTablePageState  

 

17. Instrument de 

grant de până la 
100.000 euro pe 

întreprindere care 

să sprijine IMM-

Întreprinderi, 
societăți 
reglementate de 
Legea societăților 
nr. 31/1990, care 
se încadrează în 
categoria de IMM 
și au sediul social 

achiziții de hardware TIC 

achiziții de echipamente pentru automatizări și 
robotică destinate fluxurilor tehnologice, 
integrate cu soluții digitale 

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor 
software/licențelor, inclusiv soluțiile de 

Întreprinderi, societăți reglementate 
de Legea societăților nr. 31/1990, 
care se încadrează în categoria de 
IMM și au sediul social în România 

 

Valoarea grantului: 

31 martie 
2023, ora 
24:00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

urile în adoptarea 

tehnologiilor 

digitale 

Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 9, Investiția 

I3, Măsura 1 

în România automatizare software de tip RPA, respectiv 
Robotic Process Automation 

achiziții de tehnologii blockchain 

achiziții de sisteme de inteligență artificială, 
machine learning, augmented reality, virtual 
reality 

achiziționare website de prezentare 

achiziția de servicii de tip cloud și IoT 

instruirea personalului care va utiliza 
echipamentele TIC 

consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor 
tehnice de care au nevoie IMM-urile etc. 

 Între 20.000 și 30.000 euro 
pentru microîntreprindere 

 Între 20.000 și 50.000 euro 
pentru întreprindere mică 

 Între 20.000 și 100.000 euro 
pentru întreprindere mijlocie 

Contribuția beneficiarului: 

10% pentru întreprindere mică și 
mijlocie 

Informații suplimentare:  

 

18. Cabinete de 

planificare 

familială 

INVESTIȚIA: 1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Planul Național de 
Redresare și Reziliență, 

Componenta 12, 
INVESTIȚIA I.5 

 

Dotarea și/sau 
reabilitarea a 119 
de cabinete de 
planificare 
familială existente 

Intervenții de reabilitare și reamenajare și vor 
primi dotări de aparatură medicală de laborator 
și imagistică (dispozitive de tip point-of-care 
plus analizor pentru detecția infecțiilor cu 
transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete 
echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, 
microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de 
transport biciclete) 

 

 

Informații suplimentare: 

https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-5-
cabinete-de-planificare-familiala/  

Unitățile sanitare care au în 
administrare cabinetele de planificare 
familială 

 

Valoarea grantului: 

Buget total de 49.227.000 fără TVA 
lei echivalent a 10.000.000 € fără 
TVAa și se va realiza prin 4 metode: 

I.1.5.a: 41.842.950 lei fără TVA, 
echivalent a 8.500.000 € fără TVA 
(85% din total alocare) pentru apel 
competitiv de proiecte cu scopul de a 
selecta lista celor 119 cabinete de 
planificare familială beneficiare 

31 martie 
2023, ora 
16:00 

https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-5-cabinete-de-planificare-familiala/
https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-5-cabinete-de-planificare-familiala/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

 I1.5.b: 4.922.700 lei fără TVA 
echivalent a 1.000.000 € fără TVA 
(10% din alocare): campania 
Ministerului Sănătății de educația 
pentru sănătate, în special educația 
pentru sănătatea reproducerii 
implementată la nivel național cu 
prioritate în regiuni vulnerabile, cu 
un număr mare de sarcini în 
adolescență și un număr mare de boli 
transmitere sexuală 

I1.5.c: 1.230.675 lei fără TVA 
echivalent a 250.000 € fără TVA 
(2,5% din alocare): campania 
Ministerului Sănătății de 
perfecționare și actualizare a 
cunoștințelor a personalului medical 
pentru planificare familială pentru 
angajații celor 119 centre beneficiare 
de actualizarea cunoștințelor și 
abilităților de specialitate 

I1.5.d: 1.230.675 lei fără TVA 
echivalent a 250.000 € fără TVA 
(2,5% din alocare): Ministerul 
Sănătății va achiziționa 8 automobile 
electrice, câte 1 pentru fiecare 
regiune prin Ordin al ministrului 
sănătății. Automobilele se vor utiliza 
doar în scopul realizării activității 
specifice 

19. Programul de 

susținere a 
producției de 

Susținerea 
producției de 
tomate în spații 
protejate 

 Producția de tomate în spații protejate, 
identificarea suprafeței înființate, 
precum și evaluarea producției de 
tomate înainte de recoltare 

 producători agricoli persoane 
fizice cu atestat de 
producător 

 producători agricoli persoane 
fizice autorizate, 

1 aprilie 2023 
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

tomate în spații 
protejate 

pentru 2023  

 

Valoarea grantului: 

3.000 euro/1000 mp/beneficiar 

Contribuția beneficiarului: 

0% 

 

întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale, 
producătorilor agricoli 
societăți agricole 

 producătorilor agricoli 
persoane juridice 

Informatii suplimentare: 

https://madr.ro/comunicare/7959-a-
fost-aprobat-programul-de-sustinere-
a-productiei-de-tomate-in-spatii-
protejate-pentru-2023.html  

20. Componenta 3 

– Construirea 

instalațiilor de 
reciclare a 

deșeurilor 
pentru a 

îndeplini ţintele 
de reciclare din 

pachetul de 

economie 

circulară – 

Managementul 

deșeurilor 
Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 
Componenta C3, 
INVESTIȚIA I1. 

Dezvoltarea, 

Dezvoltare 
management al 
deșeurilor 
eficient, prin 
suplimentarea 
capacităților de 
reciclare a 
deșeurilor în 
vederea 
continuării 
procesului de 
conformare cu 
prevederile 
directivelor 
specifice și a 
tranziției la 
economia 
circulară 

Construirea instalațiilor noi de reciclare a 
deșeurilor colectate separate 

 

Informatii suplimentare: 

https://www.afm.ro/pnrr_managementul_deseuri
lor.php  

Operatori economici 

 

Valoarea grantului: 

Maximum 8.400.000 euro/proiect 

 

14 aprilie 
2023, ora 
12:00 

https://madr.ro/comunicare/7959-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-tomate-in-spatii-protejate-pentru-2023.html
https://madr.ro/comunicare/7959-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-tomate-in-spatii-protejate-pentru-2023.html
https://madr.ro/comunicare/7959-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-tomate-in-spatii-protejate-pentru-2023.html
https://madr.ro/comunicare/7959-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-tomate-in-spatii-protejate-pentru-2023.html
https://www.afm.ro/pnrr_managementul_deseurilor.php
https://www.afm.ro/pnrr_managementul_deseurilor.php
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

modernizarea și 
completarea sistemelor de 

management integrat al 
deșeurilor municipale la 

nivel de județ sau la nivel 
de orașe/comune 

SUBINVESTIȚIA I1.D. 
21. Schema de 

minimis pentru 

incoming 

Atragerea unui 
număr cât mai 
mare de turiști de 
peste hotare 

40 euro pentru fiecare turist străin care a 
achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, 
printr-o agenție organizatoare de turism de 
incoming în România, direct sau printr-un 
partener extern, un sejur turistic sau circuit de 
cel puțin 4 nopți de cazare în România 

Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte 
petrecută în plus, peste cele 4, în cadrul aceluiași 
sejur sau circuit turistic 

Operatorii economici vor depune trimestrial 
contractele cu partenerii externi care să indice 
numărul de turiști străini, contractele directe cu 
turiștii străini, voucherul eliberat de către 
agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de 
cazare, precum și dovada prestării serviciilor de 
cazare de către unitatea de cazare și numărul 
turiștilor, după cum urmează: 

pentru trimestrul I până la data de 1 mai; 

pentru trimestrul II până la data de 1 august; 

pentru trimestrul III până la data de 1 noiembrie; 

pentru trimestrul IV până la data de 1 februarie a 
anului următor. 

Operatorii economici 

 

Valoarea grantului: 

Maximum 200.000 euro 

 

Informații suplimentare: 

https://turism.gov.ro/web/legislatie-
incoming/  

 

Apeluri nelansate 

https://turism.gov.ro/web/legislatie-incoming/
https://turism.gov.ro/web/legislatie-incoming/
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Nr 
crt 

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

21. Programul 

Național de 
Dezvoltare 

Rurală, 
submăsura 19.1 
 

Sprijin pregătitor 

Implementarea 
Strategiei de 
Dezvoltare Locală 
în teritoriul vizat 
de parteneriat 

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru 
următoarele activități : 

 Capitolul 1: activități de consultare, 
animare și grupuri de lucru în vederea 
elaborării SDL, inclusiv costurile de 
personal pentru aceste activități 

 Capitolul 2: consultanță tehnică și 
financiară în vederea elaborării SDL, 
inclusiv costuri de personal, achiziția de 
informații, date necesare elaborării SDL 
și studii ale zonei 

Informatii suplimentare :  

https://afir.info/  

 
Oficiul Judeţean  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 
( OJFIR) BISTRIŢA NĂSĂUD 
Cod judeţ: 06 
 
Adresă 
Str. Mihai Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
Tel :  0363 / 860. 286 
E-mail: secretariat.bistrita@ afir.info 

 

 un parteneriat existent 
autorizat conform OG 
26/2000, cu modificările și 
completările ulterioare 

 un nou parteneriat – fără 
personalitate juridică 

 

Valoarea finanțării:  

Maximum 30.000 euro 

 Costurile pentru animare: se 
va acorda în funcție de 
numărul de locuitori existent 
la nivelul teritoriului vizat, 
respectiv 0,1 Euro/locuitor și 
nu va depăși 15.000 Euro. 
Pentru Parteneriatul cu o 
populație mai mare sau egală 
cu 150.000 locuitori valoarea 
sprijinului va fi de 15.000 
euro. 

 Costurile legate de 
elaborarea strategiei se vor 
încadra în suma maximă de 
15.000 de euro, indiferent de 
mărimea teritoriului și 
populația acoperită de SDL. 

Apel nelansat  

22. Programul 

privind 

protecția 
speciilor de 

faună sălbatică, 

Protecția speciilor 
de faună 
sălbatică, prin 
instalarea de 
echipamente 
și/sau montajul de 
dispozitive de 

 achiziția, instalarea de echipamente 
și/sau montajul de dispozitive de tipul 
gardurilor electrice (generator de 
impulsuri, fir gard electric, izolator inel 
gard electric, conectori fir gard electric, 
tijă împământare, etc.), panou solar, 
regulator tensiune, cablu împământare 

Beneficiari eligibili: 

1. a) persoanele fizice 
2. b) autoritățile administraţiei 

publice centrale 
3. c) instituţiile publice din 

subordinea autorităţilor 

Apel nelansat  

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

prin instalarea 

de echipamente 

și/sau 
dispozitive de 

tipul gardurilor 

electrice ori a 

altor mijloace 

asemănătoare 
permise de lege, 

în vederea 

diminuării 
conflictelor și 

reducerii 

pagubelor 

cauzate de 

animale 

sălbatice – 

Finanțator 
Administrația 

Fondului de Mediu  

tipul gardurilor 
electrice ori a 
altor mijloace 
asemănătoare 
permise de lege 

ori a altor mijloace asemănătoare 
permise de lege (instalații cu fascicule 
luminoase, sunete/ultrasunete, privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică), 
destinate reducerii conflictelor om-
animal și implementării măsurilor de 
intervenție în zone populate cu animale 
din specii de faună sălbatică ori 
amplasate pe traseele acestora, respectiv 
pe raza exploatațiilor 
agricole/pomicole/stupine/arii naturale 
protejate 

 efectuarea de lucrări specifice în vederea 
montării de echipamente și sau 
dispozitive de tipul gardurilor electrice 
la limita culturilor sau așezărilor aflate 
în zone populate cu animale din specii 
de faună sălbatică ori amplasate pe 
traseele acestora, respectiv pe raza 
exploatațiilor 
agricole/pomicole/stupine/arii naturale 
protejate 

Contribuția beneficiarului: 

0% 

Informatii suplimentare:  

Administratia Fondului de Mediu 

https://www.afm.ro/garduri_electrice.php  

administrației publice 
centrale 

4. d) titularii dreptului de 
administrare al imobilului 
proprietate publică, având 
regim de arie naturală 
protejată, pentru care se 
dorește obținerea finanțării 

5. e) unitățile administrativ-
teritoriale, astfel cum sunt 
definite în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Valoarea grantului: 

 Maxim 4.500.000 lei pentru 
autoritățile administraţiei 
publice centrale sau instituția 
publică din subordinea 
autorității administraţiei 
publice centrale și titularii 
dreptului de administrare al 
imobilului proprietate 
publică, având regim de arie 
naturală protejată 

 Maxim 1.000.000 lei pentru 
unitățile administrativ-
teritoriale 

 Maxim 15.000 lei pentru 
persoanele fizice 

 

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

Program de 
finanțare 

Obiectivele 
programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 
limită 

23. Investiţii pentru 
dezvoltarea, 

modernizarea 

sau adaptarea 

infrastructurii 

agricole şi 
silvice – PNDR 

Submăsura 4.3  

Facilitarea 
accesului spre 
ferme 

 Construcţie/extindere/modernizare 
drumuri de acces agricole către ferme 
(căi de acces din afara exploataţiilor 
agricole) 

      Nu va fi finanțată prin această submăsură 
construcția de drumuri agricole din pământ 

Informatii suplimentare:  

https://afir.info/  

 
Oficiul Judeţean  pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 
( OJFIR) BISTRIŢA NĂSĂUD 
Cod judeţ: 06 
 
Adresă 
Str. Mihai Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 
Tel :  0363 / 860. 286 
E-mail: secretariat.bistrita@ afir.info 

 

 

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau 
asociaţii ale acestora 

 

Valoarea grantului: 

Maximum 1.000.000 euro/proiect 

Contribuția beneficiarului: 

Minim 0% 

 

Apel nelansat 

 
 
 
           

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

	Serviciul Programe, Conducere Instituțíonală  și Situații de Urgență
	OPORTUNITĂŢI  DE  FINANŢARE

