
 

 
Catalog de oportunități / surse de finanțare relevante pentru îmbunătățirea situației privind copiii cu părinți plecați în 

străinătate și pentru dezvoltare socio-comunitară 
Aprilie 2022 

 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Granturile „Nouă 
ne pasă” 

 ONG 
 Instituții de învățământ 

preuniversitar 
 Instituții de învățământ 

superior 
Vezi 
https://www.nouanepasa.ro/crit
erii-de-eligibilitate  

Scopul programului este acela de a încuraja organizațiile non-
guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să 
implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității 
procesului educațional. 
Vor fi finanțate proiecte ce îndeplinesc următoarele criterii: 
 Se adresează unei probleme specifice din educație 
 Se adresează unei nevoi de importanță sporită pentru 

beneficiari și comunitate Metoda de intervenție este una 
eficientă pentru problema descrisă și, de preferat, testată 

 Metoda de intervenție este acceptată de beneficiari 
Proiectul mobilizează actori din comunitate 

 Obiectivele proiectului sunt realizabile 
 Impactul proiectului poate fi măsurat în mod obiectiv 

 
Detalii și informații suplimentare: 
https://www.nouanepasa.ro/granturi 

max. 
60.000 lei  

noiembrie 
2021 - 

iulie 2022 
Apeluri 
lunare! 

Start ONG! 

 organizații 
neguvernamentale la 
început de drum; 

 instituții de învățământ; 
 grupuri informale. 

 

Direcțiile principale ale programului sunt: 
 educație; 
 social; 
 sănătate; 
 mediu; 
 cultură. 

Praguri 
diferențiate 

 
I = max. 

1.000 euro 
 

 

Începând 
cu 

01.03.2022 
(09:00)  
apeluri 
lunare 

https://www.nouanepasa.ro/criterii-de-eligibilitate
https://www.nouanepasa.ro/criterii-de-eligibilitate
https://www.nouanepasa.ro/granturi


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

NB: Se aplică principiul „primul aplicant, primul evaluat”! 
 
Max. 2 proiecte finanțate / instituție într-o ediție a programului. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://startong.ro/  

II = 1.000 – 
5.000 euro 

 
III = 5.000 
– 10.000 

euro 

pânâ în 
decembrie 

2022 

Acordarea de 
materiale școlare 
(rechizite și 
vestimentație 
necesară 
frecventării școlii) 
(Programul 
Operaţional 
Ajutorarea 
Persoanelor 
Dezavantajate 
2014 – 2020) 

Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene 
 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Educației; 
Unitățile de învățământ de stat 
preșcolar, primar și gimnazial; 
Inspectoratele școlare județene și 
Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București. 

 Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor 
sociale pe suport electronic pentru sprijin educational; 

 Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educațional către organizațiile partenere; 

 Distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional către destinatarii finali; 

 Achiziționarea materialelor școlare/articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte de către 
părinții/reprezentanții legali ai destinatarilor finali 
(persoane dezavantajate conform POAD), prin 
utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional; 

 Activități de informare și conștientizare a grupului țintă 
asupra sprijinului pe care UE și Guvernul României îl 
acordă prin acest program; 

 Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în 
completarea sprijinului educational. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 

Max. 
44.000.000 

euro 
15% Nelansat 

https://startong.ro/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-
acordarea-de-materiale-scolare/  

Schemă de ajutor 
de stat pentru 
realizarea de 
investiţii în 
infrastructura 
energetică în 
scopul preluării 
energiei produse 
din resurse 
regenerabile în 
condiţii de 
siguranţă a SEN, 
precum şi 
implementarea 
sistemelor de 
măsurare 
inteligentă a 
energiei electrice 
la consumatorii 
casnici 
(Programul 
Operațional 
Infrastructura 
Mare, 
AP 6, OS 6.1&6.3, 
REACT-EU) 

Operatorii economici care au 
calitatea de operatori de 
distribuţie/transport a/al energiei 
electrice, respectiv de operatori de 
distribuţie concesionari ai 
serviciului public de energie 
electrică. 

 extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice, în scopul preluării energiei produse 
din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a 
funcţionării SEN; 

 implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă 
omogenă de consumatori casnici de energie electrică 
prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul 
regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie 
concesionari. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-
de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/  

Maximum 
15.000.000 

euro/ 
proiect  

 
Maximum  
50.000.000 

euro/ 
întreprinder

e 

- Apel 
nelansat 

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-acordarea-de-materiale-scolare/
https://mfe.gov.ro/consultare-publica-poad-ghidul-pentru-acordarea-de-materiale-scolare/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/
https://mfe.gov.ro/poim-consultare-publica-scheme-de-ajutor-de-stat-minimis-axa-prioritara-6-react-eu/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Programul național 
de construcții de 
interes public sau 
social 

Autoritățile administrației publice 
centrale: 
Autoritățile administrației publice 
locale; 
Alte instituții publice și instituții 
de interes public și persoane 
juridice recunoscute ca fiind de 
utilitate publică în condițiile legii; 
Alte entități ce funcționează în 
baza unor legi speciale, inclusiv 
persoane fizice și juridice în cazul 
Subprogramului ”Lucrări în primă 
urgență”. 

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 
unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de 
beneficiar. 
 
1. Subprogramul ”Săli de sport” 
2. Subprogramul ”Bazine de înot” 
3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale” 
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat” 
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale” 
7. Subprogramul ”Unități sanitare” 
8. Subprogramul ”Săli de cinema” 
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență” 
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în 
localități din zone defavorizate” 
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de 
interes județean” 
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și 
sisteme de alimentare cu apă” 
 
A. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în 
domeniul construcțiilor” 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.cni.ro/proiecte/proiecte  

 0% Depunere 
continuă 

Programul 
Naţional de 

Persoane juridice cu domiciliul 
fiscal în România  

• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a 
vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în Variabilă Min. 50% Depunere 

continuă 

https://www.cni.ro/proiecte/proiecte


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Sprijin al 
României în 
sectorul 
vitivinicol  
2019-2023 

Instituţii şi unităţi de cercetare-
dezvoltare vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei naţionale în 
vigoare  
Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale  
Asociaţii de doi sau mai mulţi 
producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la 
consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de 
promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică 
sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; 
• restructurarea şi reconversia podgoriilor; 
• asigurarea recoltei; 
• investiţii; 
• distilarea subproduselor. 
 
Operațiunile principale din cadrul programului de investiții 
pentru care se acordă finanțare sunt: 
• construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a 
laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația 
de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare; 
• renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor 
pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a 
laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația 
de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare; 
• achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor 
sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, 
depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru 
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru 
sălile de degustare. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 



 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

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

Programele de 
finanţare ale 
Secretariatului 
General al 
Guvernului -
Departamentul 
pentru Românii 
de Pretutindeni 

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de 
cult, organizaţiile 
neguvernamentale ale românilor 
de pretutindeni, organizaţiile 
internaţionale 
 
Persoanele fizice autorizate sau 
persoanele juridice de drept 
public sau privat din România sau 
din străinătate care utilizează 
finanțări nerambursabile pentru 
derularea de proiecte sau acțiuni 
în sprijinul românilor de 
pretutindeni 

Reintegrare - facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și 
pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul 
în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, 
precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe 
piața din România. 
Educaţie - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi 
au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi 
afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi 
formarea noii generaţii 
Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, 
culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi 
din diaspora 
Mass-media - sprijinirea mass-mediei de expresie românească 
din comunităţile româneşti de peste hotare 
Societatea civilă - sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care 
societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români 
Spiritualitate şi tradiţie - păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. 
 
Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanțate sunt 
cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
Detalii și informații suplimentare: 

Max. 
100.000 lei Min. 5% Depunere 

continuă 

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


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

 
http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/  

Proiecte pentru 
clustere de inovare 
(Programul 
operațional 
competitivitate 
2014 – 2020, AP 
1, PI 1a, OS 1.1, 
Acțiunea 1.1.1.) 

Entitățile juridice care 
administrează structuri de tip 
cluster inovativ (organizația 
clusterului). 
Organizația clusterului va conține 
cel puțin 10 părți independente 
organizate ca societăți 
comerciale, care se încadrează în 
categoria IMM-urilor conform 
Legii 346/2004 , și cel puțin o 
parte independentă de tip 
organizaţie de cercetare  
(universitate sau institut CD). 

Prezentul tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind 
finanțate investiții pentru cercetare-dezvoltare, activități de 
inovare și activități de exploatare în clusterele inovative. 
 
Proiectele se concentrează pe următoarele domenii, așa cum au 
fost identificate conform Strategiei Naționale de CDI și 
aprobate prin Programul Operațional Competitivitate: 
 
Bioeconomie 
 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și 

securitate 
 Energie, mediu și schimbări climatice 
 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 

 
Sănătate 
 Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD 
 Activități de inovare în clustere 
 Achiziția de servicii de consultanță 
 Activități de exploatare 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-
aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-
infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-
inovare-axa-prioritara-i-cer/  

500.000  
- 

7.500.000 
euro 

Variabilă Consultare 
publică 

http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-axa-prioritara-i-cer/
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-axa-prioritara-i-cer/
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-axa-prioritara-i-cer/
https://mfe.gov.ro/ordinul-nr-919-02-09-2021-pentru-aprobarea-ghidui-solicitantului-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-axa-prioritara-i-cer/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerarea de 
înaltă eficienţă în 
termoficarea 
urbană (PNRR, 
Componenta C6) 

Societăţile (întreprinderi 
mici,mijlocii și mari) constituite 
conform prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societățile 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau 
conform Legii 346/2004 privind 
stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii, care au ca obiect de 
activitate producerea energiei 
electrice și termice în cogenerare 
(CHP) în termoficarea urbană. 
 
Unități administrativ-teritoriale 
definite conform prevederilor 
legale în vigoare. 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 
construcția/modernizarea centralelor de cogenerare 
flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea urbană, pe 
gaz; 

 Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a 
energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în 
termoficarea urbană, aferente unităților de cogenerare 
construite/modernizate. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/pnrr/  

Max. 
50.000.000 

euro / 
proiect 

Min. 0% 
Lansare 

estimată la 
31.03.2022 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
construirea de 
capacităţi pentru 
producția de 
hidrogen verde în 
instalații de 
electroliză 
(PNRR, 
Componenta C6) 

Operatori de productie, transport 
și distribuţie gaz natural 
Întreprinderi mici, mijlocii și 
mari producătoare de energie 
electrică 
Întreprinderi mici, mijlocii și 
mari producătoare/ consumatoare 
de hidrogen 
Unităţi administrativteritoriale, 
inclusiv asocieri/parteneriate 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 
construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de 
capacități de producție a hidrogenului verde; 

 Capacitatea de stocare; 
 Activități cu caracter general. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/pnrr/  

Max. 
50.000.000 

euro / 
proiect 

Min. 0% 
Depunere 

din 
31.03.2022 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

formate din solicitanți menționați 
în categoriile enunțate. 
Societăţile IMM și intreprinderi 
mari, inclusiv întreprinderi nou 
înființate, sunt constituite în baza 
Legii nr. 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau constituite în 
conformitate cu legislaţia 
specifică din statul membru a 
cărei naţionalitate o deţine. 
Institute naționale de cercetare-
dezvoltare în domeniul energiei. 

Program dedicat 
ONG-urilor la 
început de drum 
pentru dezvoltarea 
capacității de 
fundraising 
(Mecanismele 
Financiare SEE & 
Norvegian 2014-
2021) 

ONG-uri 

 Domeniul educației sau domeniul social 
(Sprijinire ONG-uri tinere, la început de drum, care doresc să 
învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising 
și să acceseze finanțările potrivite pentru dezvoltarea organizațiilor 
lor) 
 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://vizionar.synerb.org/  

Acces la 
tabere de 
învățare, 
mentorat 
punctual pe 
arii 
specifice de 
dezvoltare 
organizațio
nală și vor 
beneficia de 
sprijin 
direct în 
scrierea de 
proiecte și 

 23.05.2022 

https://vizionar.synerb.org/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

consolidare
a 
competențel
or de 
fundraising 

Sprijinirea 
investiţiilor în noi 
capacităţi de 
producere a 
energiei electrice 
din surse 
regenerabile de 
energie eoliană și 
solară, cu sau fără 
instalații de 
stocare integrate, 
exceptate de la 
notificarea 
ajutorului de stat 
(PNRR, 
Componenta C6) 

Societăţile (IMM și întreprinderi 
mari, inclusiv întreprinderi nou 
înființate) 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 
construirea de capacități noi de producție a energiei 
electrice din surse regenerabile de energie eoliană și 
solară, cu sau fără stocare; 

 Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile de energie 
eoliană și solară, cu sau fără stocare. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/pnrr/  

Energie 
eoliană 

1.300.000 
Euro/MW- 
pentru 
capacități 
instalate 
între 0,2 
MW 
(exclusiv) 
și 1 MW 
(inclusiv) 

650.000 
Euro/MW- 
pentru 
capacități 
instalate 
mai mari 
de 1 MW 

Variabilă 31.05.2022 

https://mfe.gov.ro/pnrr/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Energie 
solară 

750.000 
Euro/MW 
– pentru 
capacități 
instalate 
între 0,2 
MW 
(exclusiv) 
și 1 MW 
(inclusiv) 

425.000 
Euro/MW 
– pentru 
capacități 
instalate 
mai mari 
de 1 MW 

Valoarea 
maximă a 
ajutorului 
15.000.000 
euro/întrepr



 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

indere/proi
ect de 
investiții 

 

Programul 
Energetic în 
România - 
Cunoștințe sporite 
despre energie 
regenerabilă, 
eficiență 
energetică 
(Mecanismele 
Financiare SEE & 
Norvegian 2014-
2021) 

Orice entitate, publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială și organizație 
neguvernamentală, înființată ca 
persoană juridică în România. 
 
Parteneri eligibili: 
Orice entitate publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică în 
Norvegia sau în România. 

 Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., 
oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri; 

 Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei 
regenerabile, eficienței energetice; 

 Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar 
privind energia regenerabilă, eficiența energetică și 
securitatea energetică; 

 Instruirea personalului în consiliere energetică; 
 Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare 

a energiei mai efficient; 
 Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor 

de management energetic, care includ eficiența 
energetică, generarea local de surse regenerabile, 
suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de 
management energetic în industrii, autorități publice 
locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de 
lege; 

 Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea 
preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții 
energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și 
cum se cumpără eficiență energetică; 

 Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor 
interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a 
fi implementată; 

50.000 – 
250.000 

euro 
Min. 10% 

31.05.2022 
 

14:00 



 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

 Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în 
relația cu asociațiile de gospodării/blocuri. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-
and-energy-efficiency/  

Monitorizarea 
consumului de 
energie la 
consumatorii 
industriali 
(POIM 2014 - 
2020, OS 6.2/ 
REACT-EU 

Societăţile cu personalitate 
juridică, respectiv societățile din 
industrie cu consumuri de peste 
1.000 tep/an (definite mari 
consumatori de energie, conform 
ANRE) care trebuie să 
implementeze sisteme de 
monitorizare în vederea 
identificării rapide a soluţiilor 
non-cost de reducere a 
consumurilor şi care trebuie să 
deţină un instrument puternic de 
urmărire şi cuantificare a 
efectelor pozitive ale aplicării 
măsurilor de creştere a eficienţei 
energetice. 

Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a 
consumului de energie la nivelul platformei industriale, 
respectiv: 
 Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de 

monitorizare a consumului de energie la întreprinderi 
(societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen 
scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-
monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-
industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-
poim/  

Max. 
200.000 

euro 
0% 31.05.2022 

Programul privind 
ecologizarea 
zonelor afectate de 

UAT – comune, orașe, municipii, 
județe, subdiviziuni 
administrativ-teritoriale și ADI 
Pot fi cooptați voluntari din 

 Ecologizare zone afectate de poluarea cu deșeuri 
(plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și 
electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, 
materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), 

Variabilă, 
în funcție 

de numărul 
de locuitori 

0% 06.06.2022 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-consumatorii-industriali-pentru-obiectivul-specific-6-2-react-eu-din-cadrul-poim/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

deșeuri – Curățăm 
România 
(Administrația 
Fondului pentru 
Mediu) 
 

comunitățile locale și din rândul 
instituțiilor publice, unităților de 
învățământ, operatorilor 
economici și/sau puși la 
dispoziție de ONG-uri 

inclusiv gospodării, zone de protecție din jurul lacurilor 
naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, 
digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări 
hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza 
teritorială a UAT/ADI, dacă respective de deșeuri nu 
intră în responsabilitatea operatorilor 
licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de 
solicitant cu aceștia 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.afm.ro/curatam_romania_ghid.php  

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
(POIM, AP 4, OS 
4.1) 

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

 Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a 
serviciilor furnizate; 

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

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a 
serviciilor furnizate; 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a 
serviciilor furnizate. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-
oi/details/6/1406  

Max. 
10.000.000 

euro per 
proiect 

Variabilă 30.06.2022 

https://www.afm.ro/curatam_romania_ghid.php
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1406


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice și/ 
sau proprietari de peșteri aflate în 
proprietate publică 

Decontaminarea 
siturilor poluate 
istoric – proiecte 
noi  
(Programul 
Operațional 
Infrastructură 
Mare, AP 4, 
O.S.4.3) 

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

Proiectele vor cuprinde activităţi de decontaminare şi 
ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea 
ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea 
protejării sănătăţii umane. 
Investiţiile propuse spre finanţare se vor concentra pe 
diminuarea riscului existent pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu cauzat de activităţile industriale desfăşurate în trecut şi 
instituirea de măsuri adecvate pentru atenuarea riscurilor 
identificate, astfel încît să se atingă riscul acceptabil. 
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune 
prioritară pentru acțiunile de decontaminare (bio-
decontaminarea siturilor poluate). 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-
oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-
depunere-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-
apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-
suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric 

Buget 
alocat: 

5.716.409 
euro 

Min. 2% 
beneficiari 
autorități 
publice 
locale/ 

instituții 
subordonate 

acestora, 
finanțate de 
la bugetul 

local 
 

Min. 15% 
pentru 

beneficiari 
instituții 
centrale, 

finanțate de 
la bugetul 

de stat: 

30.06.2022 

Programul IMM 
PROD 

IMM-uri din sectorul de 
producție, inclusiv start-upuri: 
IMM-uri care își diversifică 
activitatea într-un sector 

• achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru 
reconversia de la intermediere la producție sau 
demararea de activități noi de producție 

 Min. 10% 30.06.2022 

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


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

productiv, inclusiv start-upuri 
Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale care își 
desfășoară activitatea sau optează 
pentru reconversia activității 
către producție 
Forme de organizare a profesiilor 
liberale cu activități de producție 
din zona urbană 

• achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale 
destinate producției 

• achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru 
transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte 
de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și 
dezvoltă proiecte în industria producătoare 

• achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele 
de mediu care să genereze eficiență energetică 
consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, 
stații de reciclare 

• finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii 
prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor 
producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) 
și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care 
intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități 
de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să 
facă reconversia de la intermediere la producție 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fngcimm.ro/  

Programul 
RURAL INVEST 

Entități cu activitate în 
producție/de producție în mediul 
rural și urban mic (IMM, start-
upuri, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale, 

 

• achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale 
întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, 
acvaculturii și industriei alimentare 

• dotare/retehnologizare și automatizare 

 Min. 10% 30.06.2022 

https://www.fngcimm.ro/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

întreprinzătorii debutanți în 
afaceri cu activitatea în producție, 
profesii liberale care pot 
desfășura activități productive) 

• aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență 
și independență energetică 

• refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru 
capital de lucru 

• adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale 
• agricultură, industrie alimentară, piscicultură și 

acvacultură 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fngcimm.ro/ 

Programul 
GARANT 
CONSTRUCT 

IMM, inclusiv start-up care 
desfășoară/diversifică activitatea 
în domeniul construcțiilor 

• achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică 
industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în 
sectorul construcții 

• construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, 
demarare activități noi în sectorul construcții 

• achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru 
transformare digitală a IMM-urilor care derulează 
contracte în sectorul construcții 

• achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de 
mediu care să genereze eficiența consumului propriu, 
panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare 

• finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de 
construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru 
IMM care derulează contracte în sectorul construcții 

 

 Min. 10% 30.06.2022 

https://www.fngcimm.ro/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fngcimm.ro/ 

Programul 
INNOVATION 

IMM-uri, inclusiv start-upuri, 
care îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate in cadrul 
programului/schemei de ajutor de 
stat 

• stimularea exporturilor româneşti 
• susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor 

româneşti în străinătate 
• stimularea comertului on-line și a digitalizarii 
• retehnologizarea companiilor locale 
• achiziții software și certificate de e-commerce și de 

administrare a unei firme 
• obținerea brevetelor de invenție privind produse, 

strategii, mediu, digitalizare 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fngcimm.ro/ 

 Min. 20% 30.06.2022 

Programul IMM 
INVEST 
ROMANIA 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau mijlocii 

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele 
categorii de credite: 
 
 Unul sau mai multe credite pentru realizarea de 

investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de 
credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, - maximum 80% din 
valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi 
spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea 
maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat este de 
10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de 

- - 30.06.2022 

https://www.fngcimm.ro/
https://www.fngcimm.ro/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 
5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este 
de10.000.000 lei. 

 Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru 
finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, 
comisioanele şi spezele bancare aferente creditului 
garantat de stat de maximum 90% acordat unei 
microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare 
maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, 
respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile 
mici. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.fngcimm.ro/imm-invest  

Subprogramul 
AGRO IMM 
INVEST 

Microîntreprinderile, 
întreprinderile mici sau mijlocii 

Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea 
de investiţii. 
Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 
10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în 
plafonul specificat de Program. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 

Max. 
345.000 

euro pentru 
sectorul 

pescuitului 
şi 

acvaculturii 
 

Max. 
290.000 

euro pentru 
domeniul 
producţiei 

- 30.06.2022 

https://www.fngcimm.ro/imm-invest


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-
programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-
invest   

primare de 
produse 
agricole 

 
Max. 

2.300.000 
euro pentru 

sectorul 
alimentar 

Apel de proiecte 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii de 
management 
integrat al 
deșeurilor – 
proiecte noi de 
investiții 
(POIM 2014 - 
2020, AP 3, OS 
3.1) 

Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene; 
Ministerul Mediului; 
Instituții publice cu 
responsabilități în domeniul 
managementului deșeurilor, în 
parteneriat cu Ministerul 
Mediului; 
Primăria Municipiului Bucureşti, 
primăriile de sector; 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor/Administrația Fondului 
pentru Mediu; 
Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

 Proiecte noi integrate/individuale pentru consolidarea şi 
extinderea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor; 

 Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor pentru guvernanța în 
domeniul managementului al deșeurilor (pentru 
sprijinirea implementării PNGD) precum și a 
instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul 
managementului deșeurilor; 

 Implementarea unui sistem integrat de management al 
deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti; 

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

 Pegătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 și post 2020 (după caz); 

 Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de 
deșeuri municipale (neincluse în proiectele de 
management integrat ale deșeurilor la nivel județean). 

 

Fără 
plafoane 

valorice vs. 
dimensiune 

proiecte 

Pentru APL: 
min. 2% 

 
Pentru 

instituții 
centrale, 
buget de 
stat: min. 

15% 

01.07.2022 

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

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

Programul Europa 
Creativă – Apelul 
Filme în mișcare 
(Films on the 
Move) 

Persoane juridice (organisme 
publice sau private) stabilite într-
una din fie țările participante la 
Europa Creativă, adică statele 
membre ale UE, fie țări non-UE, 
precum țările SEE și țările 
asociate Programului Europa 
Creativă sau țările care sunt în 
negocieri în curs pentru un acord 
de asociere și în care acordul 
intră în vigoare înainte de 
semnarea granturilor. 

Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a 
filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al 
filmului. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/crea-media-2022-
filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeT
ext=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmeP
eriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geogra
phicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startD
ateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;c
pvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatu
s;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTa
blePageState  

- Min. 10% 
05.07.2022 

 
17:00 CET 

Elaborarea 
planurilor de 
management/ 
seturilor de măsuri 
de conservare/ 

Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate; 
Structura care este responsabilă 
pentru administrarea/asigurarea 
managementului ariei protejate; 

Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 
conservare/planurilor 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 

Valoare 
maximă 
proiect 

5.000.000 
euro 

0% 31.07.2022 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor-proiecte-noi/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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-details/crea-media-2022-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

planurilor de 
acţiune pentru 
ariile naturale 
protejate (inclusiv 
cele situate în 
mediul marin) şi 
pentru speciile de 
interes comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare 
(POIM, AP 4, 
O.S. 4.1 

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) 
care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/ sau protecţia naturii; 
Institute de cercetare/ 
universităţi/muzee care au în 
actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii; 
Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/locale/alte 
structuri în 
coordonarea/subordonarea 
autorităţilor centrale/locale. 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările ulterioare). 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-
pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-
masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-
naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/  

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
termoficare – 
proiecte noi 
POIM 2014-2020, 
AP 7, OS 7.1) 

UAT, prin APL din localitățile 
selectate (care au implementat 
proiecte în cadrul POS Mediu 
2007-2013 în cadrul AP 3), 
precum și din alte localități, în 
limita resurselor financiare 
disponibile 

Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate 
(Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, 
Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 
2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării 
sustenabilității 
 
Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât 
cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse 
şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate 
pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele financiare 
disponibile, în vederea creșterii confortului termic al 
consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente 
producerii și consumului de energie și luând în considerare 

Max. 
20.000.000 

euro 
Min. 2% 

31.12.2022 
 

17:00 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor 
urbane. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-
infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/ 
 
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1356-2021-de-modificare-a-
ghidului-solicitantului-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-
termoficare-proiecte-noi/  

Schema de ajutor 
de stat privind 
sprijinirea 
industriei 
cinematografice 

Întreprinderile româneşti sau 
străine înregistrate şi funcţionând 
în conformitate cu prevederile 
legislaţiei aplicabile în România 
sau în ţara de origine, după caz, 
care: 
- au obiect principal de activitate 
producţia cinematografică, iar, în 
cazul întreprinderilor române, 
sunt înscrise în Registrul 
cinematografic; 
- deţin calitatea de producător, 
coproducător şi/ sau de prestator 
de servicii de producţie şi produc 
filme de ficţiune de scurt, mediu şi 
lungmetraj, miniserii sau seriale 
de televiziune, filme destinate 

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau 
servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și 
producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile 
și alte plăți către persoane fizice aferente implementării 
proiectului. 
Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 
10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, 
un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice 
românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, 
tradițile și obiceiurile românești.  
Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% 
pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de 
producători provenind din mai mult de un stat membru sau care 
implică producători din mai multe state. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 

Variabilă Min. 55% 31.12.2023 

https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/poim-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1356-2021-de-modificare-a-ghidului-solicitantului-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1356-2021-de-modificare-a-ghidului-solicitantului-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/
https://mfe.gov.ro/ordin-nr-1356-2021-de-modificare-a-ghidului-solicitantului-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-proiecte-noi/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

distribuţiei direct pe suport video 
sau internet sau orice alt tip de 
suport, documentare artistice, 
filme de animaţie, parţial sau în 
întregime pe teritoriul României. 

http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-
sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-
2023  

Schema de ajutor 
de stat pentru 
sprijinirea 
investiţiilor care 
promovează 
dezvoltarea 
regională prin 
crearea de locuri 
de muncă 
 
Conform HG nr 
332/2014, cu 
modificări și 
completări 
ulterioare 

Întreprinderi nou-înfiinţate sau 
întreprinderi în activitate, atât 
IMM-uri, cât şi 
întreprinderi mari 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale 
înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării 
de locuri de muncă.  
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de 
investiţii; 
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de 
acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia; 
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se 
menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care 
acesta a fost ocupat prima dată. 
Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 
a) să fie considerate investiţii iniţiale; 
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă; 
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a 
întreprinderii, conform planului de afaceri. 
 
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor 
iniţiale trebuie să fie noi.  

Variabilă, 
în funcție 
de regiune 

Variabilă 31.12.2023 

http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023
http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai 
multe locaţii. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141  

Fondul de acțiune 
în domeniul 
managementului 
energiei durabile 
 
ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 
158/ 2020 

Unitățile administrativ-teritoriale 
din regiuni sărace/ subdezvoltate 
ale României 

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul 
Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din 
următoarele domenii specifice: 
• reabilitarea termică a clădirilor publice, 
• termoficare, 
• furnizarea de energie, 
• inclusiv regenerabilă, 
• iluminat public, 
• transport public, 
• planificare urbană. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 

Variabilă 15% 31.12.2025 

ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ 
nr. 155 din 3 
septembrie 
2020 privind unele 
măsuri pentru 

a) ministerele de resort, singure 
sau în parteneriate 
interinstituţionale sau împreună 
cu autorităţi publice 
centrale/locale sau asociaţii de 
dezvoltare comunitare; 
b) instituţii de învăţământ 
superior de stat şi autorităţi 

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din 
bugetul de stat, prin ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, pentru pregătirea proiectelor de 
infrastructură în următoarele domenii: 
a) adaptarea la schimbări climatice; 
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, 
ecologizare platforme industriale, investiţii în infrastructura 
educaţională; 

În funcție 
de valoarea 
estimată a 
proiectului 

de 
investiții. 

- - 

https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuţie 
proprie  

Termen 
limită 

elaborarea 
Planului naţional 
de relansare şi 
rezilienţă necesar 
României pentru 
accesarea de 
fonduri externe 
rambursabile şi 
nerambursabile în 
cadrul 
Mecanismului de 
redresare şi 
rezilienţă 

publice locale din municipii 
reşedinţă de judeţ, municipii şi 
oraşe, autorităţile publice central; 
c) unităţile sanitare; 
d) instituţiile de învăţământ 
superior de stat şi institute de 
cercetare-dezvoltare din 
România; 
e) operatorii de apă şi canalizare; 
f) autorităţile publice locale ale 
localităţilor rurale limitrofe 
localităţilor urbane; 
g) Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi 
inspectoratele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă; 
h) Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi unităţile 
subordonate; 
i) instanţele de judecată, parchete 
etc; 
j) instituţiile şi autorităţile 
publice centrale; 
k) Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, 
autorităţile publice centrale şi 
locale. 

c) domeniul sănătăţii; 
d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru 
extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, 
dotare cu echipamente/utilaje/dotări independente; 
e) apă-canalizare; 
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale 
limitrofe localităţilor urbane; 
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin 
extinderea reţelei de subunităţi de intervenţie din structura 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; 
h) constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de 
materiale şi tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea 
unor situaţii cu impact mare şi probabilitate scăzută generate de 
manifestarea riscurilor; 
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv 
digitalizare; 
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi 
securităţii cibernetice; 
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot 
process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale 
şi locale. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/pnrr/  
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