
 

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

străinătate și pentru dezvoltare socio-comunitară 
Decembrie 2022 

Notă: Suplimentar informațiilor prezentate mai jos, pentru apelurile finanțate prin PNRR puteți consulta și:  
• https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/  

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

AFM: programul 
stații de încărcare 
cu putere normală 

Instituţii publice 
Unităţi administrative-teritoriale 
şi subdiviziuni administrative-
teritoriale ale municipiului 
Bucureşti 
Localităţi care nu sunt unităţi 
administrative-teritoriale, dar 
sunt atestate ca staţiuni turistice 
Asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară 

Achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice și 
lucrările aferente, inclusive diverse servicii conexe. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_finantare.php  

Max. 100% 
din total 
cheltuieli 
eligibile 

 
20.000 lei 
stație de 

min 3,7 – 
max 7,3 kw 

 
60.000 lei 
stație de 

min 7,4 – 
max 22 kw 

 

14.11.2022 
 

10:00 
 

 – 
 

23.12.2022 
 

14:00 

Ajutor de minimis 
- Creşterea 
competitivităţii 
produselor 
industriale 

Întreprinderi, societăţi 
cooperative, entităţi din 
infrastructura pentru evaluarea 
conformităţii produselor 
industriale, asociaţii profesionale, 
patronate de ramură care 
activează în sectoarele industriei 

Schemă de minimis finanțează următoarele: 
 implementarea şi certificarea sistemelor de 

management al calităţii şi/sau a sistemelor de 
management al mediului şi/sau schema de management 
de mediu şi audit - EMAS; 

 implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a 

Până la 
200.000 

euro 
 

14.11.2022 
 

 – 
 

29.12.2022 

https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/
https://www.afm.ro/statii_putere_normala_ghid_finantare.php


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

prelucrătoare şi al recuperării 
materialelor, conform secţiunii C 
poziţiile 1310-3320, sau/şi 
recuperarea materialelor, 
conform secţiunii E poziţiile 
3831-3832 

sistemelor de management pentru responsabilitate 
socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de 
management al securităţii informaţiei; 

 dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi 
etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, 
după caz; 

 certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea 
etichetei ecologice pentru produse; 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.economie.gov.ro/programul-de-crestere-a-
competitivitatii-produselor-industriale  

„Granturi pentru 
unitățile de 
învățământ pilot” 
PNRR 

În cadrul prezentului apel sunt 
eligibile: 
 unitățile de învățământ 

din rețeaua școlară, 
acreditate sau autorizate 
să funcționeze 
provizoriu, publice sau 
particulare, de nivel 
preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal de orice 
filieră, postliceal  

sau  
 unități din învățământul 

profesional și tehnic.  

Proiectele trebuie să adreseze 2 din următoarele 5 priorități: 
1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare 
alternativă 
2. Elemente inovative la nivel de curriculum, plan cadru, 
arii curriculare, programe școlare 
3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor 
elevilor 
4. Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității 
5. Dezvoltarea carierei didactice 
 
- Proiecte cu beneficiar unic, o singura unitate de 
învățământ, cu valoarea maximă a finanțării nerambursabile de 
200.000 euro, distribuită pe o perioadă de maximum 4 ani. 
- Proiecte cu beneficiari multipli, parteneriate între 
unități de învățământ, cu valoarea maximă a finanțării 

200.000 – 
1.000.000 

euro 
 

Consultare 
publică 

încheiată 

https://www.economie.gov.ro/programul-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale
https://www.economie.gov.ro/programul-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

Unitățile de învățământ vor 
obține statutul de unități-pilot 
prin ordin de ministru, prin 
derogarea de la norme existente, 
în limita legii si vor fi coordonate 
de comisia permanentă de la 
nivelul Ministerului Educației 
care sprijină dezvoltarea rețelei 
naționale de școli-pilot. 

nerambursabile de 1.000.000 euro, distribuită pe o perioadă de 
maximum 4 ani, compusă din: 
 max 200.000 euro pentru prima unitate de învățământ, 

coordonatorul parteneriatului 
 max 100.000 euro pentru fiecare unitate de învățământ 

suplimentară, până la al nouălea partener 
 în cazul în care sunt 10 sau mai mulți parteneri, bugetul 

poate fi distribuit fără restricții între parteneri, dar suma 
totală nu poate depăși 1.000.000 euro/proiect. 

 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.edu.ro/PNRR 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
aeroportuare 
POIM 2014-2020, 
AP 2, OS 2.3) 

Autoritățile și companiile 
naționale, autoritățile publice 
locale, regiile autonome, 
societățile și entitățile naționale și 
private care administrează și / sau 
au în concesiune infrastructura 
aeroportuară 

A. Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având 
ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, 
respectiv reabilitareamodernizarea/ extinderea de suprafețe de 
mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri 
de protecţia mediului  
B.Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care 
vizează activități de natură non - economică din domeniul 
siguranței și securității 
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de 
investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de 
natură non - economică din domeniul siguranței și securității, 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) 
 
Detalii și informații suplimentare: 

Variabilă, 
în funcție 

de tip 
proiect și 
beneficiar 

Variabilă, în 
funcție de 

tip proiect și 
beneficiar 

31.12.2022 

https://www.edu.ro/PNRR


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

 
https://mfe.gov.ro/poim-a-fost-actualizat-ghidul-dezvoltarea-
infrastructurii-aeroportuare/  

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 
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/  

Max. 
20.000.000 

euro 
Min. 2% 

31.12.2022 
 

17:00 

https://mfe.gov.ro/poim-a-fost-actualizat-ghidul-dezvoltarea-infrastructurii-aeroportuare/
https://mfe.gov.ro/poim-a-fost-actualizat-ghidul-dezvoltarea-infrastructurii-aeroportuare/
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 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

Program-pilot 
pentru dezvoltarea 
consorțiilor 
integrate pentru 
învățământ dual 
PNRR 

Consorțiul va fi constituit 
obligatoriu din următoarele 
tipuri de entități:  

• instituție/ instituții de 
învățământ superior 
acreditate care au 
programe de studii în 
domeniul fundamental 
științe inginerești sau în 
domenii prioritare de 
dezvoltare a României,  

• unitate/ unități de 
învățământ profesional și 
tehnic, inclusiv dual,  

• unitate/unități 
administrativ – teritoriale 
(UAT), operatori 
economici,  

 la care se pot adăuga, 
după caz, și alți parteneri 
relevanți pentru inserția 
absolvenților, de la nivel 
național sau european. 

 
A. Investiții corespunzătoare atingerii țintei 472: 

Construcția a minimum 10 campusuri integrate pentru 
învățământ dual, cu obiectivul de a asigura o 
infrastructură fizică modernă pentru găzduirea 
structurilor/consorțiilor regionale de parteneriat 
profesionale, integrate, mixte. Campusurile integrate 
pentru învățământ dual vor fi construite până la 30 
septembrie 2025. 

B. Investiții corespunzătoare atingerii țintei 473: Vor fi 
selectate minimum 10 consorții, pe baza unei 
metodologii unitare, elaborată de Ministerul Educației, 
aplicabilă la nivel național, pentru a identifica cele mai 
adecvate și de impact structuri parteneriale regionale. 
Fiecare structură de parteneriat, care va sta la baza creării 
consorțiului de învățământ dual, va fi alcătuită din 
următoarele tipuri de entități: 
unități de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, 
instituții de învățământ superior de stat 
agenți economici și  
UAT-uri,  
alți parteneri naționali/europeni relevanți care pot aduce 
plusvaloare consorțiului 

C. Investiții pentru digitalizarea atelierelor de practică 
ale liceelor și instituțiilor de învățământ superior de 
stat, în scop didactic și de cercetare: achiziționarea de 
noi instrumente și echipamente pentru dotarea atelierelor 
de practică școlare și universitare din cadrul consorțiului, 

Valoare 
maxima 
proiect 

21,12 mil. 
Euro 

 

 
6 ianuarie 

2023 
(23:59) 



 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de 
noi calificări sau pentru introducerea metodelor 
inovative digitale de predare-învățare și de realizare a 
pregătirii practice. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual  
 

Active Citizens 
Fund 
 
Apel 4. 
Conștientizare 
privind drepturile 
omului și 
tratamentul egal 

 ONG 
 Fundațiile pentru tineret 

de la nivel județean și ale 
municipiului București, 
precum și Fundația 
Națională pentru Tineret 

 Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România 
și structurile sale cu 
personalitate juridică 

 
Parteneri: ONG, entități publice, 
entități private (persoane 
juridice), orice organizație 
internațională (inclusiv organism 
sau agenție a acesteia) 

Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare 
a drepturilor omului /tratament egal, la nivel local, în zonele 
insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient 
deservite. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
 https://activecitizensfund.ro/apel-4/  

Între 5.000 
și 250.000 
de euro, în 
funcție de 
tipul 
grantului 

 
27.04.2023 

 
16:00 

PNDR 
Submăsura 19.2 

Entități juridice private/publice, 
stabilite prin fișa măsurii din 
Strategia de Dezvoltare Locală, 

 Stimularea inovării; 
 Consolidarea identității locale și a profilului local; 

nu mai 
mult de  

31.12.2023 
(sesiune 
continuă) 

https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual
https://activecitizensfund.ro/apel-4/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

Sprijin pentru 
implementarea 
acțiunilor în cadrul 
strategiei de 
dezvoltare locală 

cu respectareaprevederilor din 
Regulamentului Uniunii 
Europene 1305/ 2013; 

 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei 
locale; 

 Soluționarea problemelor demografice; 
 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele 

LEADER; 
 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, 

persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii 
minorităților; 

 Creșterea competitivității la nivel local; 
 Conservarea resurselor și protecția mediului natural 
 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale. 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.afir.info/  

200.000 
euro/ 
proiect. 

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 

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 

Variabilă Min. 55% 31.12.2023 

https://www.afir.info/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

de servicii de producţie şi produc 
filme de ficţiune de scurt, mediu şi 
lungmetraj, miniserii sau seriale 
de televiziune, filme destinate 
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. 

producători provenind din mai mult de un stat membru sau care 
implică producători din mai multe state. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
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. 

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 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

 
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor 
iniţiale trebuie să fie noi.  
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  

POC 2014-2020 
Acțiunea 2.3.1. 
Consolidarea și 
asigurarea 
interoperabilității 
sistemelor 
informatice 
dedicate serviciilor 
de e‐guvernare tip 
2.0 centrate pe 
evenimente din 
viața cetățenilor și 
întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental și a 
comunicării media 
sociale, a Open 
Data şi Big Data   

Autorităţi/instituţii publice 
centrale sau structuri publice ale 
acestora cu personalitate juridică 
proprie care: gestionează / 
coordonează servicii publice ce 
vizează evenimente de viaţă 
predefinite sau contribuie la 
dezvoltarea evenimentelor de 
viaţă, gestionează / coordonează 
/asigură servicii sau acţiuni cu 
privire la susţinerea activităţilor 
legate de evenimentele de viaţă. 
Parteneriate între cei menţionati 
mai sus   

Secțiunea e-guvernare și open data 
- Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a 
altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al 
implementării proiectului 
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării 
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de 
date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, 
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură 
electronică. 
- Activități necesare informării şi publicității proiectului 
- conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 
și prezentului ghid al solicitantului; 
- Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanţă 
- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza 
produsele implementate/achiziţionate şi cel care va asigura 
mentenanţa; 

Alocare  
23.952.760 
euro FEDR 

Variabil 
31.12.2023 

 
11:00 

https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv 
activitatea echipei interne de proiect; 
- Activități de achiziție a serviciilor de auditare 
intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor 
naţionale) și tehnică 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-
management/  

Dezvoltarea unui 
program pentru 
atragerea 
resurselor umane 
înalt specializate 
din străinătate în 
activități de 
cercetare, 
dezvoltare și 
inovare 
PNRR C9.I8 

Persoane fizice, cercetători din 
afara României, români/străini, 
pentru care începerea, continuarea 
sau revenirea la o carieră de 
cercetare în România reprezintă o 
alternativă viabilă 

• cheltuieli cu personalul: salarii și venituri asimilate 
salariilor, pentru cercetătorii, tehnicienii și alți membri 
ai personalului auxiliar dacă sunt angajați în proiect, 
contribuții aferente salariilor și veniturilor asimilate 
acestora 

• cheltuieli cu logistica: 
o cheltuieli de capital: instrumentele și 

echipamentele utilizate în proiect și pe 
durata acestei utilizări. Dacă 
instrumentele/echipamentele nu sunt 
folosite pe întreaga lor durată de viață în 
proiect, sunt considerate eligibile doar 
costurile de amortizare corespunzătoare 
duratei proiectului, calculate pe baza 
principiilor contabile general acceptate 

o achiziționare de materiale, consumabile și 
alte produse similare 

Max. 
8.900.000 

lei 
Neprecizată 

31.12.2023 
 

11:00 

https://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-management/
https://mfe.gov.ro/programe/anunturi-autoritati-de-management/


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

o cercetări contractuale, cunoștințe și brevete 
cumpărate/obținute cu licență din surse 
externe, și costuri de servicii de consultanță 
și servicii echivalente folosite exclusiv 
pentru proiect 

o costuri de exploatare, suportate direct ca 
urmare a proiectului: cheltuieli pentru 
diseminare în regim ”acces deschis” a 
rezultatelor proiectului 

• cheltuieli de deplasare: maxim 2,5% din cheltuielile cu 
personalul/logistica 

• cheltuieli de regie: maxim 15% din cheltuielile cu 
personalul, cheltuielil/deplasare, exceptând valoarea 
imobilizărilor corporale 

 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-
europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-
componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-
dezvoltare-i-inovare  

Fondul de acțiune 
în domeniul 
managementului 
energiei durabile 
 

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, 

Variabilă 15% 31.12.2025 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 
158/ 2020 

• inclusiv regenerabilă, 
• iluminat public, 
• transport public, 
• planificare urbană. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 

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” 
 

 0% Depunere 
continuă 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

A. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în 
domeniul construcțiilor” 
 
Detalii și informații suplimentare: 
 
https://www.cni.ro/proiecte/proiecte  

Programul 
Naţional de Sprijin 
al României în 
sectorul vitivinicol  
2019-2023 

Persoane juridice cu domiciliul 
fiscal în România  
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 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a 
vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în 
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; 

Variabilă Min. 50% Depunere 
continuă 

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


 

Apel / cerere de 
proiecte Solicitant eligibil Activități eligibile 

Valoare 
grant / 

finanțare 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

• 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: 
 
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 

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 

Contribuție 
proprie  

Termen 
limită 

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

 

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

