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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Proiectul StartUP 
Hub Centru 

Finanțat prin 
intermediul 
PROGRAMULUI 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
linia de finanțare 
România Start-Up 
Plus 

 

Beneficiari:  

Agenția pentru 
Dezvoltare 
Regională Centru, 
în parteneriat cu SC 
Dad Expertise SRL 

 

 

 

Susținerea 
dezvoltării 
antreprenoriatului în 
sectoarele non 
agricole din zona 
urbană în Regiunea 
Centru, ca o condiție 
esențială a 
dezvoltării 
economice și sociale 
a Regiunii.   

 

Studenții, șomerii și 
angajații care au reședința 
sau domiciliul în Regiunea 
Centru (județele Alba, 
Brasov, Covasna, 
Harghita, Mureș și Sibiu)  

Tinerii între 18-24 ani care 
nu studiază și nu au loc de 
muncă nu pot participa la 
acest proiect 

Persoanele selectate 
pentru finanțare în cadrul 
concursului de planuri de 
afaceri vor fi sprijinite să își 
înființeze societăți 
comerciale. 

Persoanele care au 
înființat deja o persoană 
fizică autorizată, o 
întreprindere individuală 
sau o întreprindere 
familială pot participa la 
proiect, statutul lor fiind 
asimilat celui de lucrător 
pe cont propriu.  

Prin proiect se asigură: 

 instruire antreprenorială pentru cel puțin 300 
de persoane din Regiunea Centru; 

 finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri 
cu maxim 177.002 lei per beneficiar, în urma 
desfășurării concursului de planuri de 
afaceri; 

 servicii de consiliere, consultanță și mentorat 
la demararea afacerii. 

 
Participarea la concursul de planuri de afaceri nu 
este condiționată de înființarea/ deținerea unei 
societăți comerciale! Din contră, nu pot încheia 
un contract de subvenție persoanele care au 
statutul de asociat majoritar într-o societate 
comercială.  

 

Maxim 
177.002 lei/ 
beneficiar 

0% 31 august 
2018  
 
– termen 
de  
înscriere 
la 
cursurile 
de 
dezvoltare 
antrepren
orială  
 
 
 
27 
august-30 
septembri
e 2018  
 
perioada 
de 
derulare a 
concursul
ui de 
planuri de 
afaceri  

http://www.adr
centru.ro/Deta
liu.aspx?t=Sta
rtHub_Centru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Infrastructura de 
inovare și transfer 
tehnologic  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
PI 1.1, Operațiunea 
A) 

 

 

NOU! 

Dezvoltrea entităților 
de inovare și transfer 
tehnologic (ITT) din 
mediul urban şi rural, 
în domeniile de 
specializare 
inteligentă naţionale 
şi/ sau regionale  

Unităţi şi instituţii de drept 
public 

Unităţi şi insituţii de drept 
privat 

Forme asociative între 
acestea 

 

Solicitantul/ liderul de 
parteneriat/ membrul 
parteneriatului trebuie să fi 
depus scrisoarea de 
intenţie în cadrul apelului 
regional cu privire la 
exprimarea interesului 
pentru prezentul apel. 

 

• crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de 
inovare şi transfer tehnologic  (ITT), 
respectiv construcţia, extinderea şi dotarea 
cu echipamente și software necesare 
 

• achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice (altele decât cele 
oferite de angajații centrelor de inovare și 
transfer tehnologic) 

 
 

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia 
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de 
intenţie, conform mecanismului de implementare 
a axei prioritare 1. 

 

Minim 
100.000 euro 

Maxim 
3.000.000 
euro 

 

În cazul în 
care proiectul 
cuprinde doar 
componenta 
de minimis: 

Minim 
100.000 euro 

Maxim 
200.000 euro 

Pentru 
componenta de 
ajutor regional: 

Minim 50% în 
cazul 
întreprinderilor 
mari 

Minim 40% în 
cazul 
întreprinderilor 
mijlocii 

Minim 30% în 
cazul 
întreprinderilor 
mici si micro 

 

Pentru 
componenta de 
ajutor de 
minimis: 

Minim 10% 

Deschis 
depunerii: 
20 august 
2018, ora 
12:00 

Termen 
limită de 
depunere: 
20 
februarie 
2019, ora 
12:00 

 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-si-
a-inovarii/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Sprijinirea  
parcurilor  
științifice și 
tehnologice 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
PI 1.1, Operaţiunea 
B) 

 

 

NOU! 

Creşterea inovării în 
firme prin susţinerea 
entităților de inovare 
şi transfer tehnologic 
în domenii de 
specializare 
inteligentă 

Componenta investiţională 
aferentă ajutorului de stat 
regional se acordă 
parteneriatului dintre 
membrii asocierii în 
participaţiune constituite în 
vederea creării parcului 
ştiinţific şi tehnologic 
(instituţie de învăţământ 
superior acreditată şi/ sau 
o unitate de cercetare 
dezvoltare, pe de o parte 
şi regii autonome, 
companii naţionale, 
societăţi comerciale, 
administraţia publică 
locală, asociaţii patronale 
sau profesionale, 
persoane fizice, investitori 
români sau străini) 

Componenta de servicii 
aferentă ajutorului de 
minimis se acordă exclusiv 
membrului asocierii 
desemnat să 
implementeze activităţile 
de transfer tehnologic 

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi 
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul 
urban şi rural, din zonele cu concentrare 
economic din regiunile mai puţin dezvoltate din 
România, respectiv: 

a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice, respectiv construcţia, 
extinderea şi dotarea cu echipamente şi 
software necesare; 

b) Achiziţionarea de servicii de transfer 
tehnologic specific (altele decât cele oferite 
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice) 

 

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia 
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de 
intenţie, conform mecanismului de implementare 
a axei prioritare 1. 

 

Minim 
100.000 euro 
și maximum 
valoarea 
alocării 
regionale 
pentru 
prezentul apel 

Pentru 
componenta 
de minimis: 
maximum de 
200.000 euro 

Minim 50% Deschis 
depunerii: 
13 august 
2018, ora 
12:00 

Termen 
limită de 
depunere: 
13 
februarie 
2019, ora 
12:00 

 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-si-
a-inovarii/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Inovare 
 
 
(PROGRAMULOPE
RAŢIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ŞI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
I.1, OS 1.5) 

 

NOU! 

Sprijinirea 
consolidării 
dezvoltării 
tehnologice, a 
inovării, inclusiv a 
creșterii eficienței 
energetice, și a 
transferului de 
cunoștințe 

Organismele de drept 
pubic din domeniul 
pescuitului, 
independent sau în 
parteneriat cu pescarii, 
persoane fizice 
autorizate sau juridice, 
organizații de pescari 
inclusiv 
organizații de producători 
cu activități în domeniul 
pescuitului 

 dezvoltarea sau introducerea unor produse 
și echipamente noi sau substanțial 
îmbunătățite în domeniul pescuitului 

 

 dezvoltarea sau introducerea unor procese 
și tehnici noi sau îmbunătățite în domeniul 
pescuitului 

 

 dezvoltarea sau introducerea a unor sisteme 
de gestionare și organizare noi sau 
îmbunătățite în domeniul pescuitului 

Valoarea 
minima 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 23.292,00 
lei 
(echivalentul 
a 5.000 euro) 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 
302.796,00 lei 
(echivalentul 
a 65.000 
euro) 

Variabilă 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/I.1/Anunt_a
pel-
IULIE_2018-
I.1-apel_4.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Servicii de 
consiliere 
 

(PROGRAMULOPE
RAŢIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ŞI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
I.2, OS 1.4) 

 

NOU! 

Sporirea 
competitivității și a 
viabilității 
întreprinderilor din 
domeniul pescuitului, 
inclusiv a flotei 
costiere la scară 
mică, și 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
siguranță sau de 
lucru 

Pescarii, persoane fizice 
autorizate sau juridice, 
organizații de pescari 
inclusiv organizații de 
producători cu activități în 
domeniul pescuitului 

Activități care contribuie la îmbunătățirea 
performanței șicompetitivității generale a 
operatorilor în scopul promovării pescuitului 
durabil ca: 

 studiile de fezabilitate și serviciile de 
consiliere care evaluează viabilitatea 
proiectelor potențial eligibile pentru sprijin 
FEPAM în cadrul priorității 1. 
 

 furnizarea de sericii de consiliere cu privire 
la sustenabilitatea mediului, având ca 
obiectiv limitarea și, acolo unde este 
posibil, eliminarea impactului negativ al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemelor marin, terestru și de apă 
dulce. 
 

 furnizarea de servicii de consiliere cu 
privire la strategii de afaceri și de 
marketing. 

Valoarea 
minima 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 11.646 lei 
(echivalentul 
a 2.500 euro) 

 Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 279.504 lei 
(echivalentul 
a 60.000 
euro) 

Variabilă 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/I.2/Anunt_a
pel-
IULIE_2018-
I.2-apel_4.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Eficiența energetică 
și atenuarea 
schimbărilor 
climatice -
Înlocuirea sau 
modernizarea 
motoarelor (pescuit 
ape interioare) 

(PROGRAMULOPE
RAŢIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ŞI AFACERI 
MARITIME 2014– 
2020, Măsura I.21, 
OS 1.5) 

NOU! 

 

Sprijinirea 
consolidării 
dezvoltării 
tehnologice, a 
inovării, inclusiv a 
creşterii eficienţei 
energetice, şi a 
transferului de 
cunoştinţe 

Proprietarii de nave 
/ambarcațiuni de pescuit 

Sprijinul pentru inlocuirea sau modernizare 
motoarelor principale sau auxiliare poate fi 
acordat numai: 

 navelor cu lungimea totală de pană la 12 
metri,cu condiția ca motorul nou sau 
modernizat sa nu aibă o putere in kw mai 
mare decat cel vechi . 

 navelor cu lungimea totală între 12 și 18 
metri ,cu condiția ca motorul nou sau 
modernizat sa aibă o putere in kw cu cel 
puțin 20% mai mica cea a motorului actual. 

 navelor cu lungimea totală între 18 și 24 
metri, cu condiția ca motorul nou sau 
modernizat sa aibă o putere in kw cu cel 
puțin 30% mai mica cea a motorului actual. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 9.316,80 
lei 
(echivalentul 
a 2.000 euro) 

Minim 30% 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/I%20.21%2
0ai/Anunt%20
apel-
IULIE%20201
8-I.21-
apel%204%20
(ape%20interi
oare).pdf 



 
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

PAGINA 7 DIN 51                                      10 AUGUST 2018           
             

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Inovare 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
II.1) 
 
 
 
NOU! 

Sprijinirea 
consolidării 
dezvoltării 
tehnologice, a 
inovării și a 
transferului de 
cunoștințe în 
domeniul acvaculturii 

Institute de Cercetare-
Dezvoltare, Stațiuni de 
Cercetare-Dezvoltare, 
Universități, instituții 
publice, ONG-uri, IMM-uri, 
Intreprideri mari, Asociații, 
Organizații de producători 
cu activitate în domeniul 
acvaculturii 

În vederea stimulării inovării în domeniul 
acvaculturii, POPAM poate sprijini următoarele 
tipuri de activități: 
 
a) dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice 
sau organizaţionale în cadrul fermelor de 
acvacultură care reduc, în special, impactul 
asupra mediului, reduc dependenţa de făina şi 
uleiul de peşte, promovează o utilizare durabilă a 
resurselor în acvacultură,îmbunătăţesc 
bunăstarea animalelor sau facilitează metode de 
producţie durabile noi; 
b) dezvoltarea sau introducerea pe piaţă a unor 
specii de acvacultură noi cu un bun potenţial de 
piaţă, a unor produse noi sau substanţial 
îmbunătăţite, a unor procese noi sau 
îmbunătăţite, a unor sisteme de gestionare şi 
organizare noi sau îmbunătăţite; 
c) examinarea fezabilităţii din punct de vedere 
tehnic sau economic a produselor sau proceselor 
inovatoare. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de: 372.672 
lei 
(echivalentul 
a 80.000 
euro) 

Variabilă 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/II.1/Apel%2
0II.1%20iulie.
pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Creșterea 
potențialului 
siturilor de 
acvacultură  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
II.12) 
 
 
 
NOU! 
 

Dezvoltarea de bune 
practici, atât 
generale cât şi 
specifice pentru 
anumite specii sau 
referitoare la 
biosecuritate sau la 
necesităţile în 
materie de sănătate 
şi bunăstare a 
animalelor în 
acvacultură 

Unitățile de ceretare și 
universitățile publice care 
au ca obiect de activitate 
acvacultura 

În vederea promovării sănătății și bunăstării 
animalelor în intreprinderile din domeniul 
acvaculturii, precum și în ceea ce privește 
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate sprijini 
activități care vizează:  

- dezvoltarea de bune practici generale și 
specifice pentru sănătatea și bunăstarea 
anumitor specii de pești și moluște - Sau  

- stabilirea de reguli de conduită referitoare la 
biosecuritate sau la necesitățile în materie de 
sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură.  

Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid 
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea 
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un 
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la 
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a 
animalelor în acvacultură. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 349.380 lei 
(echivalentul 
a 75.000 
euro) 

Valoarea 
minima 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 23.292 lei 
(echivalentul 
a 5.000 euro) 

0% 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/II.12/Apel%
20II.12%20iuli
e.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Planuri de 
Producție și 
Comercializare 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
IV.1) 
 
 
 
 
NOU! 
 

Creșterea rolului 
organizațiilor de 
producători pe piața 
produselor 
pescărești și de 
acvacultură, în 
vederea asigurării 
unei exploatări 
durabile a resurselor 
piscicole și a unei 
valorificări optime a 
producțiilor. 

Organizațiile de 
producători/ asociațiile de 
organizații de producători 

Planurile de producție și comercializare pot 
include activități eligibile diverse, condiția de bază 
fiind ca acestea să contribuie la obiectivele 
Politicii Comune de Pescuit în ceea ce privește 
sustenabilitatea, securitatea alimentară, eficiența 
economică,competitivitatea și interesele 
consumatorilor. 

PPC sprijină organizațiile de producători/ 
asociațiile de organizații de producători cu 
punerea în aplicare de zi cu zi a obiectivelor 
reformei politicii comune în domeniul pescuitului, 
permițând gestionarea activităților acestora într-o 
manieră profesională și orientată către piață. 
Planurile de producție și comercializare pot fi 
anuale și multianuale.  

Planul de producție și comercializare (PPC) va fi 
aprobat de autoritatea competentă în termen de 
șase (6) săptămâni de la primirea acestuia prin 
transmiterea către OP/AOP a unei notificări 
(informări). 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 302.796 lei 
(echivalentul 
a 65.000 
euro) 

Minim 25% 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/IV.1/Apel_l
ansare_nr._4_
IV_1_-
Planuri_de_pr
oductie.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Măsuri de 
marketing 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
IV.3) 
 
 
 
 
NOU! 
 

Susţinerea 
procesului de 
optimizare şi 
modernizare a 
lanţului de 
aprovizionare, 
promovând calitatea 
şi compatibilitatea 
din punct de vedere 
ecologic a 
produselor şi 
abordând în mod 
direct aspecte legate 
de competitivitatea şi 
sustenabilitatea 
sectorului, 
trasabilitatea şi 
transparenţa pieţei, 
identificarea nişelor 
de piaţă 

Organizaţii de producători  
 
Asociaţii de organizaţii de 
producători  
 
Organizaţii 
interprofesionale care 
activează în domeniul 
producţiei, prelucrării sau 
comercializării produselor 
pescărești și de 
acvacultură 
 
Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii 
precum şi întreprinderi 
mari înfiinţate care 
activează în domeniul 
producţiei, prelucrării sau 
comercializării produselor 
pescărești și de 
acvacultură 

Sunt eligibile măsurile de marketing care vizează 
cel puţin una din următoarele acţiuni: 

1. Activităţi pentru înfiinţarea de organizaţii de 
producători sau de asociaţii de organizaţii de 
producători; 

2. Activităţi pentru găsirea de noi pieţe şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe 
piaţă a produselor pescăreşti şi de 
acvacultură; 

3. Activităţi pentru promovarea calităţii şi a 
valorii adăugate; 

4. Activităţi pentru contribuţia la transparenţa 
producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de 
studii de piaţă şi de studii privind 
dependenţa de importuri a Uniunii; 

5. Activităţi pentru contribuţia la trasabilitatea 
produselor pescăreşti sau de acvacultură şi 
după caz, elaborarea unei etichete ecologice 
la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti 
şi de acvacultură, menţionată în 
Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013; 

6. Activităţi pentru desfăşurarea unor campanii 
regionale, naţionale sau transnaţionale de 
promovare şi comunicare, în vederea 
sensibilizării publicului faţă de produsele 
pescăreşti şi de acvacultură durabile. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 232.920 lei 
(echivalentul 
a 50.000 
euro)  

Valoarea 
minima 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 23.292 lei 
(echivalentul 
a 5.000 euro) 

Variabilă 3 
septembri
e 2018, 
ora 14:00 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Iulie_20
18/IV.3/Anunt
%20apel-
IULIE%20201
8-IV.3-
apel%204.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
participarea 
pentru prima 
dată la schemele 
de  calitate 
 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 3.1) 
 
 
 
 
NOU! 
 

O mai bună integrare 
a producătorilor 
agricoli în lanţurile 
agroalimentare, prin 
intermediul 
schemelor de calitate 
și prin adăugarea de 
plus valoare 
produselor agricole 

Fermierii (cu excepția 
persoanelor fizice 
neautorizate) şi grupurile 
de fermieri legal 
constituite, care participă 
pentru prima dată la o 
schemă de calitate a UE 

Sprijinirea fermierilor şi grupurilor de fermieri care 
aplică pentru prima dată la schemele de calitate, 
în scopul creşterii numărului de aplicanţi care 
produc şi comercializează produse agricole și 
alimentare în baza schemelor de calitate. 
 
Costurile rambursate către fermieri vor 
apărea ca urmare a aderării la schemele de 
calitate sprijinite, reprezentând costurile aferente 
aderării la schema de calitate, contribuţia anuală 
de cooperare, certificare și inspecţii necesare 
pentru evaluarea conformităţii cu specificaţiile 
schemei. 
 
Ajutoarele se acordă sub formă de stimulent 
financiar anual, pentru o perioadă maximă de 
cinci ani consecutivi de la aderarea la o schemă 
de calitate. 

Maxim 3.000 
de euro/ 
exploataţie/ 
an  

rambursarea 
costurilor 
eligibile 
suportate și 
plătite efectiv 
de 
fermieri/grupu
ri de fermieri 

-  31 
decembrie 
2018, 
ora16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_3_1_sprijin_p
entru_particip
area_pentru_p
rima_data_la_
schemele_de_
calitate 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
investiţii în 
procesarea/ 
marketingul  
produselor agricole  

 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2) 
 

 

NOU! 

 

Înființarea 
și/ sau modernizarea 
unităților de 
procesare și 
comercializare; 

Introducerea de noi 
tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi 
produse și procese; 

Aplicarea măsurilor 
de protecția mediului 
inclusiv scăderea 
consumului de 
energie și a 
emisiilor GES; 

Promovarea 
investițiilor pentru 
producerea și 
utilizarea energiei 
din surse 
regenerabile; 

Creşterea numărului 
de locuri de muncă. 

Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii 
și întreprinderi mari)  

Cooperativele  

Grupurile de producători 

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și 
dotarea unităților de procesare, inclusiv 
investiții privind marketingul produselor (ex. 
etichetare, ambalare); 

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea 
de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități 
de ambalare; 

 îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și 
conformarea cu noile standarde impuse de 
legislația europeană pentru prelucrarea și 
comercializarea produselor agro-alimentare; 

 producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 
energiei produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, în cadrul unității procesatoare 
exclusiv pentru consumul propriu și investiții 
pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca 
și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare 
de investiţii. 

 

Maxim 
1.000.000 
Euro/ proiect 
pentru 
IMM  pt. 
investiţii care 
nu conduc la 
un lant 
alimentar 
integrat; 
 

 Maxim 

 1.500.000 
Euro/ proiect 
pentru alte 
întreprinderi 
pt. investiţii 
care nu 
conduc la un 
lant alimentar 
integrat; 

  
Maxim 
2.500.000 
Euro/ proiect 
pentru 
investițiile 
care conduc 
la un lanț 
alimentar 
integrat  

Minim 50% 
pentru IMM-uri 
și grupuri de 
producători/ 
cooperative 

 

Minim 60% 
pentru alte 
întreprinderi 

31 
ianuarie 
2019, ora 
16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
instalarea tinerilor 
fermieri 

 

(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.1) 

 

 

NOU! 

 

 

Instalarea pentru 
prima dată a tinerilor 
fermieri, ca 
şefi/manageri ai unei 
exploataţii agricole 
 
Imbunătăţirea 
managementului, 
creşterea 
competitivităţii 
sectorului agricol, 
precum şi 
conformitatea cu 
cerinţele de protecţie 
a mediului, igienă şi 
bunăstarea 
animalelor și 
siguranţa la locul de 
muncă 
 
Creşterea numărului 
de tineri fermieri care 
încep pentru prima 
dată o activitate 
agricolă ca 
şefi/manageri de 
exploataţie 

Tânărul fermier în 
conformitate cu definiția 
prevăzută la art. 2 din 
R(UE) nr.1305/2013, care 
se instalează ca unic șef al 
exploatației agricole; 
 
Persoana juridică cu mai 
mulţi acţionari unde un 
tânăr fermier în sensul art. 
2 din R(UE) 1305/2013 se 
instalează și exercită un 
control efectiv pe termen 
lung în ceea ce privește 
deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii și la 
riscurile financiare legate 
de exploatație. 
 
Exploataţia are o 
dimensiune economică 
cuprinsă între 12.000 – 
50.000 SO 
 
Exploataţia este 
înregistrată ca 
microîntreprindere/ 
întreprindere mică 
 
Exploataţia este 
înregistrată obligatoriu în 
Registrul Unic de 
Identificare – APIA 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea 
de administrare cu drepturi depline în calitate de 
şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru 
prima dată.  
 
Transferul exploataţiei se realizează prin 
intermediul documentelor de proprietate şi/sau 
arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă 
cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 
SO produce în principal produse agricole 
vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru 
consum uman şi hrana animalelor.   
 
În dimensiunea economică a exploataţiei 
agricole, culturile şi animalele care asigură 
consumul uman şi hrana animalelor trebuie să 
reprezinte peste 75% din total SO. 
 
Inregistrarea pentru prima dată a 
microîntreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru 
prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul 
întreprinderii deja existente prin care solicită 
sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni 
înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR. 

Înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de 
la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub 
entitatea economică prin care solicită sprijin se 
face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. 
Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea 
depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-
măsură. 

Sprijinul 
public 
nerambursabil 
se acordă 
pentru o 
perioadă de 
maxim trei/ 
cinci ani 
(perioada de 
cinci ani se 
aplică doar 
pentru 
sectorul 
pomicol) și 
este de: 
 
50.000 euro 
pentru 
exploatațiile 
între 30.000 
S.O. și 50.000 
SO 
 
40.000 euro 
pentru 
exploatațiile 
între 12.000 
S.O. și 29.999 
SO 
 

0% 31 
decembrie 
2018, 
ora16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_6_1_instalar
e_tineri_fermi
eri  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici 

 
(PROGRAMUL 
NATIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Submăsura 6.3) 
 
 
 
 
NOU! 

 

Îmbunătăţirea  
managementului 
exploataţiei agricole 
de mici dimensiuni; 
 
 
creşterea orientării 
către piaţă şi a 
veniturilor 
exploataţiilor agricole 
de mici dimensiuni. 

Fermieri care au drept de 
proprietate și/sau drept de 
folosinţă pentru o 
exploatație agricolă  care 
intră în categoria de fermă 
mică  
 
 
Se încadrează într-una din 
formele de organizare de 
mai jos la data depunerii 
Cererii de Finanțare: 
 
persoană fizică înregistrată 
şi autorizată în 
conformitate cu 
prevederile OUG nr. 
44/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
ca persoană fizică 
autorizată;  
ca întreprinzător titular al 
unei întreprinderi 
individuale; 
ca întreprindere familială; 
 
societate cu răspundere 
limitată cu asociat unic/ 
majoritar (majoritate 
absolută 50%+1) 
 
Exploataţia agricolă 
trebuie să aibă o 
dimensiune economică 
cuprinsă între 4.000 – 
11.999  S.O. 

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de 
Afaceri şi activitatea economică desfăşurată de 
beneficiar. 
 
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv 
capitalul de lucru, achiziția de teren sau material 
biologic, efectuare de studii precum cel pentru 
sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol  
precum şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de Afaceri 
aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 
 
Exploataţia agricolă este înregistrată de solicitant, 
în nume propriu sau sub forma de organizare 
eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 
24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin 
intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de 
Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al 
Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în 
Registrul agricol 
 

15.000 de 
euro 
 
Sprijinul 
public 
nerambursabil 
se acordă 
pentru o 
perioadă de 
maximum 3/ 5 
ani (perioada 
de 5 ani se 
aplică doar 
pentru 
sectorul 
pomicol)  

0% 31 
decembrie 
2018, 
ora16:00 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_6_3_dezvolta
re_ferme_mici 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat având ca 
obiectiv stimularea 
investiţiilor cu 
impact major în 
economie 

Instituită prin 
Hotărârea 
Guvernului nr. 
807/2014  

 

NOU! 

Dezvoltarea 
regională, prin 
realizarea de 
investiții iniţiale în 
active fixe de înaltă 
tehnologie pentru 
realizarea de 
produse cu valoare 
adăugată mare, 
indiferent de 
dimensiunea 
beneficiarilor 

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

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în 
toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor 
menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 
în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu 
se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 
la Ghidul solicitantului  

Investiția 
trebuie să 
aibă o valoare 
totală, fără 
T.V.A., de 
minimum 
13,5 milioane 
lei, respectiv 
echivalentul a 
aproximativ 3 
milioane euro 

 

Regiunile 
Centru, Nord-
Est, Sud-Est, 
Sud Muntenia, 
Sud-Vest, 
Nord-Vest – 
minim 50% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Regiunile Vest 
și Ilfov – minim 
65% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Regiunea 
București – 
minim 90% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Înregistrar
ea 
cererilor 
de acord 
pentru 
finanţare 
începe de 
la data 
comunicat
ă de 
Ministerul 
Finanţelor 
Publice pe 
site-ul său 

http://discutii.
mfinante.ro/st
atic/10/Mfp/bu
get/sitebuget/
ajutordestat/G
hidulSolicitant
uluiRevizia2_0
6082018.pdf  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul național 
multianual de micro 
industrializare 
 
 
 
NOU! 

Susținerea 
investițiilor în 
sectoarele 
economice prioritare, 
creșterea volumului 
de activitate și a 
competitivității IMM 
din aceste sectoare 
 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici si mijlocii 
ce au cel puţin 1 an 
calendaristic de la 
înfiinţare la data 
deschiderii aplicaţiei 
electronice de înscriere a 
planului de afaceri și codul 
CAEN pentru care solicită 
finanțare este eligibil în 
cadrul Programului și 
autorizat a fi desfășurat la 
momentul înscrierii online 

 

Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una 
sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 
Echipamente tehnologice;  
Aparate si instalații de măsură, control, reglare, 
cititoare pentru cod de bare, cântare electronice 
cu/fără printer pentru etichetare, aparate de 
marcat electronice fiscale;  
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu 
excepția vehiculelor de teren simbol G,  conform 
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările si 
completările ulterioare;  
Investițiile în active necorporale referitoare la 
brevete de invenție, mărci de produse și servicii 
(francize, etichetare ecologică, licențe), software-
uri; 
Achiziționarea de spații de lucru, spații de 
producție;  
Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 
3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică si 3.3 sisteme 
de protecție a valorilor umane si materiale, 
conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele 
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu 
completările și modificările ulterioare;  
Realizarea unei pagini web; 
Achiziționarea de instalații/echipamente specifice 
în scopul obținerii unei economii de energie, 
precum și sisteme care utilizează surse  
regenerabile de energie pentru eficientizarea 
activităților pentru care a solicitat finanțare;  
Achiziționarea de instalații de încălzire sau 
climatizare aferente spațiului de lucru sau 
producție;  
Cursuri de dezvoltare a abilităților 
antreprenoriale;   
Comisionul de garantare aferent anului acordării 
garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit 
garanții pentru credite, în cazul garanţiilor 
acordate pentru creditele contractate de 
beneficiari în vederea realizării planurilor de 
afaceri acceptate în cadrul Programului; 
Consultanța.  

Maxim 
450.000 lei 

Minim 10% Deschider
e apel:  

13 august 
2018, ora 
10 

 

Termen 
limită: 

29 august 
2018, ora 
20 

http://www.aip
pimm.ro/artico
l/programe/pro
gramul-de-
microindustrial
izare-/anunt-
deschidere-
aplicatie-
inscriere-
programul-de-
microindustrial
izare/  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul 
UNCTAD/EMPRETE
C România pentru 
sprijinirea 
dezvoltării 
întreprinderilor mici 
si mijlocii 

 

 
 
 
NOU! 

Susținerea 
dezvoltării 
întreprinderilor mici 
si mijlocii, crearea de 
noi locuri de muncă, 
creșterea numărului 
de întreprinderi mici 
şi mijlocii capabile să 
facă faţă competiției 
şi forțelor 
concurențiale în 
condițiile globalizării 
piețelor 

Persoane fizice - 
antreprenori existenți sau 
potențiali precum și top 
manageri 

Prin Program se finanțează workshop-urile 
UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii in 
domenii de interes pentru dezvoltarea 
capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii 
cunoștințelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, 
necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. 

Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi 
organizate sub coordonarea celor 4 centre 
EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, 
EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat 
şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 
locaţii (arondate celor 4 AIMMAIPE 
organizatoare: Brașov, Ploiești, Iași, Timișoara).  

Numărul maxim de beneficiari este de 30 
participanți/workshop. 

Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor: 
BRASOV 5-13 octombride 
IASI 7-15 septembrie 
PLOIESTI 31 august- 8 septembrie 
TIMISOARA 4-12 octombrie  

- - Până la 
completar
ea 
locurilor 
disponibil
e 

http://www.aip
pimm.ro/artico
l/programe/pro
cedura-
implementare-
program-
empretec/anu
nt-lansare-
inscrieri-
programul-
unctad-
empretec-
romania-2018/  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/procedura-implementare-program-empretec/anunt-lansare-inscrieri-programul-unctad-empretec-romania-2018/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul național 
multianual pentru 
susținerea 
meșteșugurilor și 
artizanatului 
 
 
 
 
NOU! 
 

Susținerea micilor 
meșteșugari in 
promovarea 
produselor proprii şi 
conservarea şi 
stimularea 
promovării mai largi 
a tradițiilor autohtone 

Societățile comerciale,  

societățile cooperative, 
inclusiv societățile 
cooperative 
meșteșugărești mixte,  

persoanele fizice 
autorizate care desfășoară 
activități economice in mod 
independent,  

întreprinderile individuale, 

întreprinderile familiale,  

asociații profesionale sau 
fundații si au ca scop 
promovarea 
meșteșugurilor si a 
meseriilor care presupun 
un număr mare de operații 
executate manual, a 
produselor si serviciilor cu 
specific tradițional, inclusiv 
din domeniul artei 
populare si artizanatului. 

Programul constă în organizarea Târgului 
naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2018 pe 
durata a 3 zile. 

Perioada estimativă a Târgului naţional pentru 
artizanat şi meşteşuguri  este 28-30 
septembrie 2018, locația Muzeul Național al 
Satului "Dimitrie Gusti". 

In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor 
putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești 
si/sau de artizanat) si vor putea desfășura 
activități economice in condițiile legislației in 
vigoare. De asemenea, beneficiarii  prezenți la 
târg vor putea organiza la standul propriu pentru 
vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. 
In cadrul atelierelor de lucru artizanii si 
meșteșugarii vor explica si demonstra practic 
cum se pregătesc si se obțin produsele lor. 

Suma 
maxima 
acordata unui 
beneficiar 
pentru 
transport, 
cumulat, nu 
va depăși 
2000 lei 
pentru târg 

Suma 
maxima 
aferenta 
cazării pentru 
beneficiari 
este de 
maxim 1600 
lei/beneficiar 
pentru patru 
nopți de 
cazare 

- Până la 
completar
ea 
locurilor 
disponibil
e 

http://www.aip
pimm.ro/artico
l/programe/pro
gramul-
pentru-
mestesuguri-
si-artizanat-
2018/anunt-
lansare-
inscrieri-
programul-
mestesug-
artizanat-
2018/  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-mestesuguri-si-artizanat-2018/anunt-lansare-inscrieri-programul-mestesug-artizanat-2018/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Administraţi
a Fondului 
Cultural 
Naţional 

Proiecte culturale - 
sesiunea de 
finanțare AFCN I 
2019 
 
 
 
NOU! 

Susținerea producției 
și/sau cercetării 
artistice; Promovarea 
artei în spații 
alternative; 
Susținerea dialogului 
și/sau a mobilității 
culturale naționale 
și/sau internaționale; 
Promovarea 
dramaturgiei 
contemporane 
românești; 
Promovarea 
compoziției și/sau 
cercetării muzicale 
contemporane 
românești; 
Susținerea producției 
muzicale de expresie 
clasică și/sau 
experimentală; 
Susținerea 
experimentului 
coregrafic și/sau a 
dialogului cu alte 
domenii artistice; etc 

Persoană fizică autorizată, 
respectiv persoană juridică 
înfiinţată în conformitate cu 
prevederile legale 

Arii de finanţare: 

1. arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, 
fotografie, videoart, instalaţie, ceramică, sticlă, 
metal, arte textile, tehnici mixte,experiment vizual 
și de animaţie, performance art, proiecte 
curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei 
expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de 
arhitectură și design) 

2. artele spectacolului - teatru  

3. artele spectacolului -muzică  

4. artele spectacolului -dans  

5. arta digitală și noile media  

6. proiecte cu carater repetitiv / de tip festival  

7. intervenție culturală  

8. rezidențe de creație  

9. educație prin cultură  

10.promovarea culturii scrise  

11.patrimoniu cultural material  

12.patrimoniu cultural imaterial 

Valoarea 
maximă 
variază în 
funcție de aria 
de finanțare 
între 55.000 -
80.000 lei 

Minim 10% Dată 
deschider
e apel: 
 
1 
septembri
e 2018 
 
Dată 
închidere 
apel: 30 
septembri
e 2018, 
ora 17 

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecte-
culturale.html  

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

 

Sensibilizarea 
publicului la 
problemele legate 
de dezvoltare şi 
promovarea 
educaţiei pentru 
dezvoltare în 
Uniunea Europeană 

 
 
(PROGRAMUL 
DEAR) 
 
 

NOU! 

Conștientizarea 
cetățenilor europeni 
și întelegerea critică 
a lumii 
interdependente, a 
rolurilor și 
responsabilităților 
legate de problemele 
de dezvoltare în 
legatură cu pilonii 
„Oameni” și 
„Planeta” din cadrul 
Consensului și 
să încurajeze 
angajamentul lor 
activ faṭă de 
încercările globale 
de a aborda aceste 
probleme, 
promovând simultan 
valorile 
fundamentale 

Organizații/entități ale 
societăṭii civile și asociații 
ale acestora 
 
Autorități locale și asociații 
ale acestora 
 
 
Consorţiul trebuie să 
cuprindă, alături de 
solicitant, cel putin 2 
parteneri, iar cele 3 entităţi 
implicate trebuie să 
provină din 3 state eligibile 

Priorităţi: 

 migrația și schimbările climatice; 

 tineretul ca grup țintă și să se lucreze în 
mod direct cu cetățenii; 

 comunicare inovatore și diseminare; 

 tematici transversale: egalitatea de gen și 
responsabilizarea femeilor, promovarea 
valorilor fundamentale și aspecte de mediu, 
daca proiectul nu abordează tema 
schimbărilor climatice. 

 

Variabilă Minim 10% 25 
septembri
e 2018 
(16:00 
CET) 

https://bit.ly/2
AXUt92  

https://bit.ly/2AXUt92
https://bit.ly/2AXUt92
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

IMM-uri în 
parteneriat cu 
entitățile de inovare 
si transfer 
tehnologic 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
PI 1.1, Operațiunea 
C) 

 

 

Realizarea de 
investiții pentru IMM-
uri pentru 
implementarea unui 
rezultat al cercetării 
– inovării în 
parteneriat cu o 
entitate de transfer 
tehnologic acreditată 

 

Intreprinderi mici şi mijlocii 
în parteneriat cu o entitate 
de transfer tehnologic 
acreditată 

 

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării 
în domeniile de specializare inteligentă naţionale 
şi/ sau regionale. 

Investiţii eligibile: 

- Investiţii în active corporale 
- Investiţii în active necorporale strict 

necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetării în ciclul 
productive 

- Investiţii în realizarea de instrumente 
de comercializare on-line a 
serviciilor/produselor proprii ale 
solicitantului 

- Investiţii de dezvoltare experimentală 
- Investiţii în alte activităţi de inovare 
- Investiţii în activităţile de realizare a 

produsului sau procesului 
 

Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea 
în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării 
sau a dreptului de proprietate intelectuală 

Investiţii eligibile: 

Achiziţionarea de active necorporale şi corporale 
(utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul 
productiv, dimensionate la volumul real de 
producţie. 

Minim 25.000 
euro 

Maxim 
200.000 euro 

Minim 10% 25 august 
2018, ora 
10.00 
 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-si-
a-inovarii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

România 
profesională – 
Întreprinderi 
competitive  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, PI 8.v, OS 3.8) 

 

 

Creșterea numărului 
de angajați care 
beneficiază de 
instrumente, metode, 
practici etc standard 
de management al 
resurselor umane și 
de condiții de lucru 
îmbunătățite în 
vederea adaptării 
activității la dinamica 
sectoarelor 
economice cu 
potențial competitiv 
identificate conform 
SNC/domeniilor de 
specializare 
inteligentă conform 
SNCDI 

Întreprinderi mari 
constituite conform Legii 
nr. 31/1990 - Legea 
societatilor comerciale, 
republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

Formare profesională pentru managerii si 
angajații care își desfășoară activitatea in 
departamentele de resurse umane, cu 
următoarele componente: 
A. Organizarea și derularea de programe de 

formare profesională pentru manageri  
și/sau activități de business coaching și/sau 
activități de tip “workshop”, “seminarii”, 
“conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de 
informare”, cursuri acreditate de Project 
Management Institute (de exemplu “PMP” 
(Project Management Professional), CAPM 
(Certified Associate in Project Management, 
etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business 
Administration), precum și alte tipuri de 
cursuri relevante pentru atingerea 
obiectivelor menționate mai jos – activități 
relevante și obligatorii. 

B. Organizarea și derularea de programe de 
formare profesională pentru angajații din 
departamentele de resurse umane (cum ar fi 
de exemplu cursurile de 
perfecționare/specializare în ocupațiile 
“Manager resurse umane”, “Inspector 
resurse umane” și alte cursuri, pentru care 
furnizorul de formare profesională este 
autorizat în conformitate cu OG 
nr.129/31.08.2000 privind formarea 
profesionala a adultilor, republicată, sau 
cursuri informale recunoscute la nivelul 
întreprinderii) și/sau activități de tip 
“workshop”, “seminarii”, “conferințe”, 
“prelegeri”, “evenimente de informare”, 
precum și alte tipuri de cursuri relevante 
pentru atingerea obiectivelor menționate mai 
jos – activități relevante și obligatorii. 

Valoarea 
maximă a 
ajutorului de 
stat pentru un 
proiect de 
formare este 
de 250.000 
euro 

 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 500.000 
euro 

50% 

40% - dacă 
formarea se 
adresează 
lucrătorilor cu 
handicap sau 
lucrătorilor 
defavorizați 

31 
octombrie 
2018, ora 
16.00 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/46
6 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/466
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Măsuri de 
outplacement – 
adaptarea 
lucrătorilor 
disponibilizați/ 
concediați la 
schimbare  
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, OS 3.9) 
 
 
 
 

APEL NELANSAT 
 

Creșterea șanselor 
de reintegrare pe 
piața muncii a 
lucrătorilor care 
urmează să fie 
disponibilizați/ 
concediați prin 
furnizarea de măsuri 
de outplacement 

Angajatori  
 
Organizații sindicale  
 
Organizații patronale  
 
Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării forței 
de muncă  
 
Furnizori de formare 
profesională  
 
Asociații și fundații  
 
Camerele de Comerț și 
Industrie 

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt 
eligibile următoarele activități: 

 Identificarea și stabilirea de contacte cu 
reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate 
în dificultate, care intenționează să 
disponibilizeze/concedieze individual sau 
colectiv angajați, în condițiile prevăzute de 
Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul 
muncii), cu modificările și completările 
ulterioare – activitate relevanta și obligatorie  

 Organizarea și derularea de măsuri active 
de ocupare inclusiv outplacement, acordate 
persoanelor din grupul țintă – activități 
relevante și obligatorii 

 Oferirea de sprijin în vederea ocupării, 
acordat persoanelor din grupul țintă, prin: 
o introducerea și sprijinirea unor forme 

flexibile de ocupare, astfel încât 
angajații să poată îmbina mai ușor 
responsabilitățile vieții profesionale cu 
viața de familie și /sau 

o Introducerea unor modele inovatoare 
de organizare a muncii, productive și 
"verzi" în întreprinderi, practici care să 
asigure sănătatea și securitatea la locul 
de muncă, care îmbunătățesc statutul 
profesional și de sănătate al 
angajaților,  care asigură un tratament 
egal la locul de muncă, inclusiv pentru 
nevoile lucrătorilor vârstnici. 

                - activități relevante și obligatorii 

 Organizarea și derularea de campanii de 
promovare a diferitelor forme flexibile de 
ocupare – activități suport. 

 Servicii de informare și consiliere juridică 
privind infiintarea unei societati comerciale 
sau PFA, acordate persoanelor din grupul 
țintă - activități suport 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 500.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://bit.ly/2tD
J0nI 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Inovare prin 
formare 
   
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, OS 3.12) 

 

 

 
APEL NELANSAT 

Îmbunătățirea 
nivelului de 
cunoștințe/ 
competențe/ 
aptitudini aferente 
sectoarelor 
economice/ 
domeniilor 
identificate conform 
SNC şi SNCDI ale 
angajaților  

 

Întreprinderi mari, 
constituite ca societăți 
comerciale 

A. Acțiuni care vizează angajații din 
întreprinderile mari care își desfășoară 
activitatea în din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI  

 
• Furnizarea de programe de formare 

profesională destinate angajaților din 
sectoarele prioritare; 

• Elaborare de planuri de învățare și 
dezvoltare cu accent pe reducerea sau 
eliminarea neconcordanțelor dintre 
competențele, abilitățile și cunoștințele 
angajaților și cele necesare în perspectiva 
adaptării la schimbare, etc. – activitate 
obligatorie; 

• Evaluare/validare și certificare pentru 
recunoaşterea competențelor aferente 
cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini 
angajații pentru validarea cunoștințelor 
dobândite anterior – activitate obligatorie 

 

B. Acțiuni care vizează angajatorii din 
sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI – 
activitate obligatorie. 
 
Dezvoltarea unui sistem propriu de formare 
profesională la nivelul angajatorului prin 
introducerea de programe de învățare la locul 
de muncă: 

• Analiza nevoilor de formare; 
• Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri 

de formare, etc.; 
• Dezvoltare de module de formare în 

domeniile prioritare ale întreprinderii pe 
platforme de e-learning. 

Maxim 
500.000 euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

https://bit.ly/2r
wJc7x  

https://bit.ly/2rwJc7x
https://bit.ly/2rwJc7x
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
înființare de 
structuri de 
economie socială 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, O.S. 4.16) 

 

 

APEL NELANSAT 

Acordarea de sprijin 
pentru înființarea de 
structuri de 
economie socială.  
 

Administratori de schemă 
pentru entități ale 
economiei sociale, 
respectiv: 
 
entități ale economiei 
sociale, rețele, uniuni, 
federații din sectorul 
economiei sociale, atât ca 
beneficiar unic, cât și în 
parteneriat, inclusiv în 
parteneriat cu autorități 
publice centrale sau 
locale; 
 
alte entități relevante - 
furnizori de formare 
profesională autorizaţi 
publici şi privaţi, furnizori 
de servicii de ocupare 
acreditați publici și privați, 
furnizori de servicii sociale 
organizaţii sindicale şi 
organizații patronale, 
asociaţii profesionale, 
ONG-uri. 
 
Pentru a fi eligibil, 
administratorul schemei 
pentru entități de 
economie socială trebuie 
să demonstreze 
desfășurarea, între 1 
ianuarie 2014 și data 
lansării acestui apel, de 
activități de formare 
antreprenorială sau 
consiliere privind 
implementarea unor 
planuri de afaceri. 

Acţiunile vor avea drept scop asigurarea 
sprijinului necesar pentru înfiinţarea de 
întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile 
sociale de inserție.  
 
Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul 
entităților nou înființate, vor putea beneficia de 
activități de consiliere/consultanță în domeniul 
antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul 
social. 
 
Schema pentru entități ale economiei sociale – 
etape de implementare: 
 

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi 
întreprinderi sociale 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de 
afaceri finanțate din fonduri FSE 
Etapa a III-a – Program de monitorizare a 
funcționării și dezvoltării întreprinderilor 
 
 

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor 
mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia) 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 3.000.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/35
9/am-pocu-
public%C4%8
3-ghidul-
solicitantului-
pentru-apelul-
%E2%80%9E
sprijin-pentru-
%C3%AEnfiin
%C8%9Bare-
de-structuri-
de-economie-
social%C4%8
3%E2%80%9
D-ap-4-pi-9-v-
os-4-16  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Măsuri integrate de 
prevenire a 
părăsirii timpurii a 
şcolii 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.3, 6.5, 
6.6) 

 

APEL NELANSAT 

Reducerea părăsirii 
timpurii a școlii prin 
măsuri integrate de 
prevenire și de 
asigurare a 
oportunităților egale 
pentru elevii 
aparținând grupurilor 
vulnerabile, cu 
accent pe elevii 
aparținând minorității 
roma și elevii din 
mediul rural/ 
comunitățile 
dezavantajate socio-
economic  

Agenţii, structuri/ alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordonarea 
MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în 
domeniul educaţiei şi 
formării profesionale – de 
la nivel județean 
Instituţii de învăţământ 
(ISCED 1-3) acreditate, 
publice şi private, din 
reţeaua şcolară naţională 

Autoritățile publice locale 
cu atribuții în domeniul 
educaţiei de nivel 
preuniversitar  
Partenerii pot fi instituții 
similare categoriilor de 
solicitanți eligibili și/sau 
următoarele categorii de 
organizații: 

 MEN,  

 Furnizori de servicii 
de orientare, 
consiliere, mediere 
şcolară şi servicii 
alternative, publici şi 
privaţi,  

 Parteneri sociali din 
învăţământul 
preuniversitar,  

 Instituţii de cult şi 
asociaţii religioase,  

 Administrația 
Națională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii subordonate,  

 Instituţii/agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
incluziunii sociale,  

 ONG-uri  

 Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare 
la decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția 
competențelor cheie ale elevilor din 
învățământul obligatoriu;  

 Elaborarea de materiale didactice care 
sprijină implementarea curriculumului 
revizuit (ghiduri, resurse educaționale 
pentru elevi și cadre didactice), în special 
cele de tipul resurselor educaționale 
deschise; 

 Perfecționarea profesională specializată 
pentru personalul didactic din învățământul 
preuniversitar;  

 Promovarea unor măsuri integrate de 
mobilitate pentru personalul didactic; 

 Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și 
monitorizare a segregării în școli;  

 Stimulente pentru participarea la programe 
de Școală după școală; 

 Dezvoltarea unor mecanisme de susținere 
a procesului de dezvoltare și furnizare a 
curriculum-ului la decizia școlii prin 
implicarea parteneriatelor;  

 Accesibilizarea învățământului obligatoriu 
pentru elevi cu cerințe educationale 
speciale prin asigurarea de materiale de 
învățare adaptate nevoilor acestora;  

 Realizarea de studii tematice privind 
aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile 
competențelor cheie cu focalizare pe copiii 
și tinerii din minoritatea roma, copii din 
medii dezavantajate socio-economic, din 
mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.  

Pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate, 
valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.700.000 
euro  
 
 
Pentru 
regiunea 
dezvoltată 
(București 
Ilfov), 
valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.200.000 
euro 
 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/24
6  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Proiecte pentru 
clustere de inovare 
2018 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE, 
AP 1, OS 1.1, 
Acţiunea 1.1.1)  
 
 
  
APEL NELANSAT 

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. 

Entitatea juridică unică ce 
reprezintă, administrează 
și exploatează un cluster 
de inovare din România  

SAU  

un membru oficial al 
organizației clusterului: 

• Societate comercială 
• Institut naţional de 

cercetare-dezvoltare 
sau instituţie de 
învăţământ superior 
de stat acreditată 

• Cameră de comerţ 
 

Clusterul de inovare 
trebuie să fie constituit într-
o entitate juridică. 

 Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități 
CD comune în clusterele de inovare și/sau 
modernizarea facilităților CD comune 
existente (departamente/centre/laboratoare 
de cercetare dezvoltare comune, care 
aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic 
în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul 
clusterului);  

 Activități de inovare în clustere (obținerea, 
validarea și protejarea brevetelor și altor 
active necorporale care aparțin clusterului, 
detașarea de personal cu înaltă calificare în 
organizația clusterului de la o organizație de 
cercetare sau de la o întreprindere mare);  

 Achiziția de servicii de consultanță în 
domeniul inovării și achiziția de servicii de 
sprijinire a inovării;  

 Activități de exploatare pentru sprijinirea 
funcționării clusterelor (animarea și 
promovarea  clusterului, operarea 
instalațiilor clusterului (sau gestionarea 
activelor de cercetare ale clusterului), 
organizarea de programe de formare, 
ateliere, conferințe. 

Minim 
930.000 lei  

Maxim 
34.875.000 lei  

Maxim 
23.250.000 lei 
dacă proiectul 
conține 
activități de 
inovare 
pentru cluster 

Investiții în 
clustere de 
inovare – 
minim 35% 

Activități de 
inovare (numai 
pentru IMM) – 
minim 50% 

Activități de 
exploatare în 
clustere de 
inovare – 
minim 50% 

Apel 
nelansat 
 
 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/42
9 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/429
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Îmbunătățirea 
infrastructurii în 
bandă largă și a 
accesului la 
internet  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE, 
AP 2, OS 2.1, 
Acţiune 2.1.1) 

 

 

Dezvoltarea de 
rețele avansate de 
comunicații 
electronice în zone 
în care nu există 
infrastructură din 
aceeași categorie 
(rețea NGA) și în 
care (conform 
consultării publice 
desfășurate) nu 
există interes pentru 
dezvoltarea unei 
astfel de 
infrastructuri, în 
condiții comerciale, 
în următorii trei ani. 
 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, mijlocii 
sau mari, care, la data 
depunerii cererii de 
finanțare, sunt notificate la 
ANCOM ca furnizori de  
comunicații electronice de 
cel puțin 3 ani și care, în 
ultimii 3 ani, anteriori 
aceleași date, nu au 
întrerupt furnizarea de 
rețele sau servicii de 
comunicații electronice și 
nici nu au avut suspendat 
acest drept 

Va fi finanțată construirea infrastructurii de 
internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o 
largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi 
partea de transmisie a datelor (backbone şi 
blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și 
cu niveluri adecvate de simetrie și de 
interactivitate, pentru a garanta transmitere mai 
bună de informații în ambele sensuri.  
 

Microîntreprin
deri și 
întreprinderi 
mici – maxim 
4.665.600 
euro 
 
Întreprinderi 
mijlocii – 
maxim 
3.628.800 
euro 
 
Intreprinderi 
mari - maxim 
2.592.000 
euro 
 
Valoarea 
ajutorului de 
minimis nu 
poate depăşi 
5% din 
valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile 
aferente 
proiectului şi 
nu poate 
depăşi 
echivalentul 
în lei a 
200.000 de 
euro pe ultimii 
3 ani fiscali 

Microîntreprind
eri și 
întreprinderi 
mici - minim 
10% 

Întreprinderi 
mijlocii - minim 
30% 

Întreprinderi 
mari – minim 
50% 

4 
octombrie
2018, ora 
17:00 

 

 

https://bit.ly/2
NCBweh  

https://bit.ly/2NCBweh
https://bit.ly/2NCBweh
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijinirea creșterii 
valorii adăugate 
generate de 
sectorul TIC și a 
inovării în domeniu 
prin dezvoltarea de 
clustere 

 

(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
COMPETITIVITATE, 
AP 2, PI 2b, OS 2.2, 
Acţiunea 2.2.1) 

 

 

APEL NELANSAT 

Trecerea de la 
outsourcing la 
dezvoltarea bazată 
pe inovare, precum 
şi colaborarea între 
structurile de tip 
cluster din industria 
TIC, inclusiv în 
cadrul acestora, 
precum şi 
colaborarea între 
întreprinderile 
centrate pe domeniul 
TIC şi clusterele din 
domeniu, pentru 
asigurarea unui 
acces rapid şi facil la 
implementarea 
rezultatelor 
cercetării/dezvoltării 
în scopul obţinerii de 
produse inovatoare 

Întreprinderi 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, 
întreprinderi mijlocii) care 
îşi desfăşoară activitatea 
în România, centrate pe 
domeniul TIC 

sau 

Întreprinderi 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, 
întreprinderi mijlocii) care 
îşi desfăşoară activitatea 
în România, în cadrul 
clusterelor centrate pe 
domeniul TIC 

sau 

Consorţii (parteneriate) de 
microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, 
intreprinderi mijlocii care 
îşi desfăşoară activitatea 
în România, în cadrul 
clusterelor  centrate pe 
domeniul TIC 

 

Activități aferente achiziționării de hardware TIC 
şi a altor dispozitive aferente 

Activități aferente amenajării data center în care 
se vor instala echipamentele TIC achiziţionate 
prin proiect 

Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării 
aplicaţiilor software/licenţelor necesare 
implementării proiectului 

Activități aferente cercetării industriale sau 
dezvoltării experimentale 

Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă 
calificare de la un organism de cercetare şi de 
difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere 
mare 

Activități aferente inovării de proces şi 
organizaţională 

Activități aferente cercetării de piață 

Activități necesare informării şi publicității 
proiectului 

Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanţă 

Activități aferente instruirii personalului 

Activități de achiziție a serviciilor de auditare 
intermediară/finală, financiară 

Activități specifice managementului de proiect 

Activități aferente accesului la baze de date și la 
biblioteci de specialitate 

Valoarea 
maximă  

2.500.000 
euro 
(echivalent 
lei) 

Valoarea 
minimă 

500.000 euro 
(echivalent 
lei) 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/no
utati-am-
oi/details/6/44
7 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiţii în 
exploataţii agricole  

(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.1) 

 

 

APEL NELANSAT 

 

 

Imbunătăţirea 
performanţelor 
generale ale 
exploataţiilor agricole 
prin creşterea 
competitivităţii 
activităţii agricole, a 
diversificării 
producţiei agricole şi 
a calităţii produselor 
obţinute 

 
Restructurarea 
exploataţiilor de 
dimensiuni mici şi 
medii şi 
transformarea 
acestora în 
exploataţii 
comerciale 
 
Respectarea 
standardelor UE 
aplicabile tuturor 
tipurilor de investiţii 

 
Creşterea valorii 
adăugate a 
produselor agricole 
prin procesarea 
produselor la nivelul 
fermei şi 
comercializarea 
directă a acestora în 
vederea creării şi 
promovării lanţurilor 
alimentare integrate 
 

Fermierii definiţi conform 
Regulamentului (CE) 
1307/ 2013, art. 4, ca fiind 
persoane fizice sau 
juridice sau un grup de 
persoane fizice sau 
juridice, indiferent de 
statutul juridic pe care un 
astfel de grup şi membrii 
săi îl deţin în temeiul 
legislaţiei naţionale, ale 
căror exploataţii se 
situează pe teritoriul 
României  şi care 
desfășoară o activitate 
agricolă. 
 
Investiţia trebuie să se 
realizeze în cadrul unei 
ferme cu o dimensiune 
economică de minim 8.000 
SO (valoarea producţiei 
standard). 
 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate 
beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ 
sau necorporale, conform următoarei liste 
indicative a cheltuielilor eligibile: 
 

 construcţia, extinderea, modernizarea și 
dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 
destinate activității productive, inclusiv căi de 
acces în fermă, irigații în cadrul fermei și 
racordarea fermei  la utilități şi a anexelor 
aferente activităţii productive desfăşurate, 
dimensionate corelat cu numărul 
persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii; 

 Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor 
de desfacere și comercializare, precum și 
alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui 
lanț alimentar integrat; 

 achiziţionarea, inclusiv prin leasing de 
maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 
valorii de piaţă a bunului respectiv;  

 achiziționarea, inclusiv prin leasing, de 
mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specilizate în 
scopul comercializării produselor agricole în 
cadrul unui lanț alimentar integrat; 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor 
pentru struguri de masă și alte culturi 
perene; 

 Cheltuieli determinate de conformarea cu 
standardele comunitare în cazul tinerilor 
fermieri în conformitate cu art 17 (5) și 
investiții determinate de conformare cu noile 
standarde (prevăzute în secțiunea „Lista 
noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) 
în cazul modernizării exploatațiilor agricole 
conform art. 17 (6); 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software 
și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 
de autor, mărci. 

Variabilă Variabilă Apel 
nelansat 

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Investiții productive 
în acvacultură 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL DE 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME 2014 – 
2020, MASURA II.2) 

 

 

APEL NELANSAT 

Sporirea 
competitivității și a 
viabilității 
întreprinderilor din 
sectorul acvaculturii, 
inclusiv 
îmbunătățirea 
siguranței sau a 
condițiilor de lucru, în 
special ale IMM-
urilor. 

 

Întreprinderile şi ONG-urile 
cu activitate economică din 
domeniul acvaculturii 

 

 investiţii productive în acvacultură; 

 investiţii în diversificarea producţiei de 
acvacultură şi a speciilor de cultură;  

 investiţii în modernizarea unităţilor de 
acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor 
de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din 
domeniul acvaculturii; 

 investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea 
referitoare la sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, inclusiv achiziţionarea de 
echipamente în scopul de a proteja fermele 
împotriva animalelor sălbatice de pradă; 

 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau 
a valorii produselor de acvacultură;  

 investiţii în refacerea iazurilor sau a 
lagunelor existente utilizate pentru 
acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau 
investiţiile menite să prevină depunerea 
mâlului;  

 investiţii în diversificarea veniturilor obţinute 
de întreprinderile din domeniul acvaculturii 
prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare. 

Variabilă 50% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
(inclusiv TVA 
eligibilă) pentru 
microîntreprind
eri, 
întreprinderi 
mici, mijlocii şi 
ONG-uri cu 
activitate 
economică în 
domeniul 
acvaculturii 

70% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
(inclusiv TVA 
eligibilă) pentru 
întreprinderile 
care nu se 
încadrează în 
definiţia IMM-
urilor şi ONG-
urilor cu 
activitate 
economică în 
domeniul 
acvaculturii 

Apel 
nelansat 

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Ghiduri/20
18/Ghiduri_co
nsultare_publi
ca/Ghid_II.2/G
hidul_solicitan
tului-
masura_II.2.p
df 

 

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2018/Ghiduri_consultare_publica/Ghid_II.2/Ghidul_solicitantului-masura_II.2.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenste
in, 
Norvegia 

Programul 
Dezvoltarea IMM-
urilor din România  
Domenii de interes: 
Inovarea industriei 
verzi, Creștere 
Albastră și TIC 

(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 2014-
2021) 
 

 

 

Creșterea 
competitivității 
întreprinderilor din 
România în cadrul 
domeniilor de 
interes: Inovația 
industriei verzi, 
Creștere Albastră și 
Tehnologia 
Informației și 
Comunicațiilor  

 

Pentru Schema pentru 
proiectele individuale: 

 IMM-urile și 
întreprinderile mari, care 
nu dețin mai mult de 
25% din proprietatea 
publică 

 

Pentru Schema de granturi 
mici: 

 IMM-uri 

 Organizațiile 
neguvernamentale 
(ONG-uri) care 
desfășoară activități 
economice 

 

Parteneri eligibili: orice 
entitate privată sau 
publică, comercială sau 
necomercială, înregistrată 
ca persoană juridică într-
unul dintre statele 
donatoare (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia) 
sau în România. 

Programul va finanța proiecte propuse de 
întreprinderile din România într-una din cele trei 
domenii de interes: 

1. Inovația industriei verzi 

2. Creșterea albastră 

3. TIC. 

 

Schema 
pentru 
proiectele 
individuale  

Valoarea 
minimă 
solicitată: 
200.000 euro 

Valoarea 
maximă 
solicitată: 
2.000.000 
euro 

 

Schema de 
granturi mici  

Valoarea 
minimă 
solicitată: 
50.000 euro 

Valoarea 
maximă 
solicitată: 
200.000 euro 

Variabilă  1 
noiembrie 
2018, ora 
13.00 

 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/roinnovat
ion 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
integrate de apă și 
ape uzate 

 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 3, O.S. 
3.2) 

 

 

Promovarea 
investițiilor în 
sectorul de apă/apă 
uzată în vederea 
conformării cu 
cerințele directivelor 
din sector. 

Operatorii regionali din 
sectorul de apă/ apă uzată  

Primăria Municipiului 
București 

Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor în parteneriat 
cu Administrația Națională 
”Apele Române” și 
Ministerul Sănătății 

Proiecte integrate de  apă și apă uzată (noi și 
frazate) 

Dezvoltarea unui laborator național pentru 
îmbunătățirea monitorizării substanțelor 
deversate în ape și a calității apei potabile 

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după 
caz) 

 

Variabil Variabilă  31 
decembrie 
2018 

http://www.fon
duri-
ue.ro/poim-
2014#implem
entare-
program 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere energie 
electrică şi/sau 
termică din 
biomasă/biogaz şi 
energie geotermală 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, O.S. 
6.1) 
 
 
 
 
 
 

Creşterea ponderii 
energiei regenerabile 
în totalul consumului 
de energie primară, 
ca rezultat al 
investiţiilor de 
creştere a puterii 
instalate de 
producere a energiei 
electrice şi termice 
din resurse 
regenerabile mai 
puţin exploatate. 
 
Reducerea emisiilor 
de carbon în 
atmosferă generate 
de sectorul energetic 
prin înlocuirea unei 
părţi din cantitatea 
de combustibili fosili 
consumaţi în fiecare 
an (cărbune, gaz 
natural). 
 

Unități administrativ 
teritoriale 
 
Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară  
 
Societăți comerciale 
 care au ca activitate 
producerea de energie în 
scopul comercializării 
 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producere energie electrică şi termică în 
cogenerare din biomasă şi biogaz; 
 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei termice din biomasă 
sau biogaz; 

 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei electrice din biomasă 
sau biogaz; 

 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei termice din energie 
geotermală. 

 

Maxim 
15.000.000 
euro 

2% pentru 
unități 
administrativ-
teritoriale și 
ADI, 
pentru 
cheltuielile 
eligibile care 
nu intră sub 
incidența 
regulilor de 
ajutor de stat 
20% pentru 
microîntreprind
eri și 
întreprinderile 
mici 
30% pentru 
întreprinderile 
mijlocii 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mari 

31 
decembrie 
2018, ora 
10 

http://www.fon
duri-
ue.ro/poim-
2014#implem
entare-ghiduri-
beneficiari 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Monitorizarea 
consumului de 
energie la 
consumatorii 
industriali 

 

 (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, OS 
6.2) 

 

 

Implementarea de 
sisteme de 
monitorizare a 
consumurilor de 
energie la 
consumatorii 
industriali 

 

Societăţile cu 
personalizate juridică  din 
industrie cu consumuri de 
peste 1.000 tep/an 

 Achiziţionarea şi implementarea sistemului 
de monitorizare a consumului de energie la 
nivelul platformei industriale respectiv 
instalaţii/echipamente necesare realizarii 
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, localizarea punctelor de aplicare şi 
cuantificarea potenţialului de reducere a 
consumului de energie si pentru 
maximizarea eficienţei măsurilor de 
creştere a eficienţei energetice ce pot fi 
aplicate ulterior de catre solicitant 

 Pregatirea proiectului  
 Managementul proiectului, auditul 

proiectului;  
 Informare şi publicitate 

Maxim 
200.000 euro 

0% 31 
decembrie 
2018 

https://bit.ly/2u
ZNCsw  

https://bit.ly/2uZNCsw
https://bit.ly/2uZNCsw
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, O.S. 
6.4) 
 
 
 

 

Promovarea de 
acțiuni de reducere a 
emisiilor de carbon și 
de creștere a 
eficienței energetice 
prin instalarea de noi 
capacități / 
modernizarea 
capacităților de 
cogenerare de înaltă 
eficiență. 
 

Societățile comerciale din 
industrie care 
înregistrează consumuri 
energetice de peste 200 
tep/an și care pot dovedi 
un necesar util de energie 
termică pentru procesele 
industriale cu o durată de 
minim 4.000 h/an 
 
Reprezentantul desemnat 
al unui parc industrial care 
înregistrează consumuri 
energetice de peste 200 
tep/an si care poate dovedi 
un necesar util de energie 
termică pentru procesele 
industriale cu o durată de 
minim 4.000 h/an pentru 
investițiile privind producția 
de energie prin cogenerare 
de înaltă eficiență, si care 
poate fi: 

 administratorul 
parcului 

 

 distribuitorul de 
energie al parcului 
industrial 

 Realizarea / modernizarea centralelor 
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă 
 

 Realizarea / modernizarea centralelor 
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
care utilizează gaze reziduale (maximum 8 
MWe) provenite din procese industriale 

 
 

Maxim 
15.000.000 
euro 

20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntreprind
eri și 
întreprinderile 
mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mijlocii 
 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului 
pentru 
întreprinderile 
mari 

31 
decembrie 
2018, ora 
10 
 

http://www.fon
duri-
ue.ro/poim-
2014#implem
entare-ghiduri-
beneficiari 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
stimularea 
înființării 
întreprinderilor mici 
și mijlocii 
 
“Start-up Nation – 
România” 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Stimularea înființării 
și dezvoltării 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii și 
îmbunătăţirea 
performanţelor 
economice ale 
acestora, crearea de 
noi locuri de muncă, 
inserția pe piața 
muncii a persoanelor 
defavorizate, 
șomerilor și 
absolvenților, 
creșterea investițiilor 
în tehnologii noi 
inovative 

Întreprinderile înființate de 
către persoane fizice după 
intrarea în vigoare a 
ordonanței de urgența nr. 
10/ 2017, respectiv după 
data de 30 ianuarie 2017 
 
Codul CAEN pentru care 
solicită finanțare este 
eligibil în cadrul 
Programului și autorizat 
pînă la momentul 
depunerii primei cereri de 
rambursare/plată 
 
Solicitantul trebuie să 
creeze cel puțin un loc de 
muncă cu normă întreagă 
pe perioadă nedeterminată 
și să mențină locul de 
muncă ocupat cel puțin 2 
ani după finalizarea 
implementării planului de 
afaceri. 

 Achiziţionarea de echipamente 
tehnologice; 

 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de 
producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi 
comerţ;  

 Achiziţionarea de mijloace de transport; 

 Achiziţionarea de mobilier, aparatură 
birotică şi sisteme de protecţie a valorilor 
umane şi materiale; 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente 
specifice în scopul obţinerii unei economii 
de energie; 

 Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau 
climatizare; 

 Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente 
chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de 
producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi 
comerţ; 

 Realizarea unei pagini web pentru 
prezentarea și promovarea activităţii 
solicitantului şi a produselor sau serviciilor;  

 Active necorporale referitoare la brevete de 
inventie, francize, etichetare ecologică;  

 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor 
antreprenoriale; 

 Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de 
TVA conform Codului Fiscal;   

 Consultanţă; 

 Software-uri;  

 Cheltuieli financiare aferente 
creditelor/garanțiilor obținute pentru 
creditele contractate de beneficiari în 
vederea realizării planurilor de afaceri 
acceptate în cadrul programului, pentru 
solicitanții care utilizează credit pentru 
implementarea proiectului. 

Maxim 
200.000 lei 

0% Apel 
nelansat 

 

http://www.aip
pimm.ro/  

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul de 
dezvoltare și 
modernizare a 
activităților de 
comercializare a 
produselor și 
serviciilor de piață 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 
 

Întărirea capacitații 
operatorilor 
economici de 
promovare a 
produselor si 
serviciilor de piața 
 
Dezvoltarea si 
modernizarea 
activității 
comercianților si 
prestatorilor de 
servicii de piața. 
 

 Întreprinderi mici si mijlocii 

 

Societăți cooperative 

 

care au ca obiect de 
activitate comercializarea 
produselor si serviciilor de 
piața si  

au cel puțin 1 an 
calendaristic de la 
înființare  

 

 

 achiziționarea de echipamente IT tehnica de 
calcul; 

 achiziționarea de cititoare pentru cod de 
bare;  

 achiziționarea de cantare electronice cu/fără 
printer pentru etichetare;  

 achiziționarea de aparate de marcat 
electronice fiscale;  

 achiziționarea de echipamente tehnologice 
mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv 
software-ul aferent, aparate si instalații de 
măsurare, control si reglare necesare 
desfășurării activităților pentru care a solicitat 
finanțare; 

 achiziționarea de electro si motostivuitoare; 

 investițiile in active necorporale referitoare la 
brevete de invenție, mărci de produse si 
servicii (etichetare ecologica, licențe), 
software pentru comerțul on-line, software-uri 
necesare desfășurării activităților de 
comercializare a produselor si serviciilor de 
piața;  

 achiziționarea de bunuri prevăzute la 
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura 
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor 
umane si materiale; 

 achiziționarea de autoutilitare, cu excepția  
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in 
contul terților sau contra cost, solicitate de 
întreprinderile care efectuează transport 
rutier de mărfuri in contul terților sau contra 
cost; 

 certificarea unui sistem de management al 
calității/ mediului/sănătății si securității 
ocupaționale/siguranței alimentelor; 

 realizarea unui site pentru prezentarea 
activității solicitantului si a produselor sau 
serviciilor promovate;  

 achiziționarea de instalații/echipamente 
specifice in scopul obținerii unei economii de 
energie,  etc. 

Maxim 
250.000 lei 

Minim 10%  

 

Apel 
nelansat 

 

 

Data de la 
care este 
activa 
înregistrar
ea on-line 
se 
comunica 
pe site-ul 
instituției 
cu minim 
5 zile 
înainte de 
data 
începerii 
procesului 
de 
înregistrar
e. 

http://www.aip
pimm.ro/ 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul național 
multianual pentru 
dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în 
rândul femeilor 
manager din 
sectorul 
întreprinderilor mici 
și mijlocii 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Stimularea și 
sprijinirea demarării 
și dezvoltării 
structurilor 
economice private 
înființate de către 
femei, promovarea 
unui sistem de 
informare și instruire, 
care să faciliteze 
mobilitatea femeilor 
pe piața forței de 
muncă și dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale ale 
acestora in scopul 
implicării lor în 
structuri economice 
private 

Microîntreprinderile  

Persoanele fizice 
autorizate (PFA) care 
desfășoară activități 
economice in mod 
independent 

 Întreprinderile individuale 

 

care au cel  puțin 6 luni de 
la înregistrarea la Registrul 
Comerțului la data 
deschiderii aplicației de 
înscriere on-line în 
Program;  

cel puțin unul dintre 
asociați să fie femeie și să 
dețină cel puțin 50% din 
pârțile sociale ale societății 
în cazul 
microîntreprinderilor 
aplicate, sau 
reprezentantul persoanei 
fizice autorizate (PFA)/ 
întreprinderii individuale 
(II)  care desfășoară 
activități economice, sa fie 
femeie; 

codul CAEN pe care 
accesează programul este 
eligibil. 

Se asigura participarea gratuita la conferințe 
regionale si internaționale, workshop-uri, pentru 
aplicații selectați in urma înscrierii in program.  

Din bugetul alocat desfășurării activităților 
specifice programului se pot suporta următoarele: 

 cheltuielile de transport si cheltuielile de 
cazare pe perioada desfășurării conferințelor 
regionale si internaționale, workshop-uri 
pentru aplicații selectați, speakeri, 
organizatori si reprezentanții ministerului, 
precum si pentru membrii rețelei 
ambasadorilor antreprenorialului feminin din 
Romania,  
 

 cheltuielile de transport si cheltuielile de 
cazare pentru participarea la evenimentele 
Comisiei Europene dedicate 
antreprenorialului feminin a membrilor rețelei 
ambasadorilor antreprenorialului feminin din 
Romania,  

 

 editare/multiplicare de broșuri, materiale de 
promovare si prezentare, cheltuieli de 
închiriere săli, cheltuieli de protocol si alte 
cheltuieli necesare organizării. 

 

- - Apel 
nelansat 

 

 

Data de la 
care este 
activa 
înregistrar
ea on-line 
se 
comunica 
pe site-ul 
instituției 
cu minim 
5 zile 
înainte de 
data 
începerii 
procesului 
de 
înregistrar
e. 

http://www.aip
pimm.ro/ 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programele de 
finanţare ale 
Ministerului pentru 
Românii de 
pretutindeni 
 
 
 
 
 

Sprijinirea activității 
românilor de 
pretutindeni prin 
acordarea de 
finanţări 
nerambursabile şi 
alte mijloace de 
sprijin financiar, în 
limita bugetului 
alocat, cu 
respectarea 
principiilor liberei 
concurenţe, 
eficacităţii utilizării 
fondurilor publice, 
transparenţei şi a 
tratamentului egal. 

Reprezentantul unei 
asociaţii, fundaţii, unităţi de 
cult, al unei categorii de 
organizaţii 
neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni 
sau a unei organizaţii 
internaţionale;  
 
Persoană fizică autorizată 
sau juridică de drept public 
sau privat din România 
sau din străinătate și care 
utilizează finanțări 
nerambursabile pentru 
derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul 
românilor de pretutindeni. 

 Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- 
păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a 
românilor din vecinătate, din emigraţie şi din 
diaspora de mobilitate, precum şi întărirea 
legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării.  
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- 
păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a 
românilor, promovarea României şi a valorilor 
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
mediei de expresie românească din comunităţile 
româneşti de peste hotare. 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- 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, care să reprezinte România şi 
interesele româneşti în străinătate.  
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei 
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de 
pretutindeni.  
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- 
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de români şi 
solidaritatea pe care societatea civilă o 
generează în rândul comunităţilor de români.  
Programul Centenarul 2018 - păstrarea şi 
promovarea ideii de apartenență la identitatea 
românească, promovarea imaginii României și 
educația tinerei generații în spiritul respectului 
față de valorile românești.  
 
Pentru anul 2018, MRP își propune să 
finanțeze cu prioritate proiectele care se 
înscriu în programele Centenarul 2018 și 
Educaţie - "Nicolae Iorga". 

Neprecizată Minim 10% Sesiunea 
de 
depunere 
a cererilor 
de 
finanțare 
va fi 
deschisă 
permanen
t. Pentru 
proiectele 
derulate 
în anul 
2018, 
cererile de 
finanțare 
se 
transmit 
cel târziu 
până la 
data de 1 
noiembrie 
2018. 
După data 
de 1 
noiembrie 
2018, se 
vor putea 
depune 
cereri de 
finanțare 
aferente 
proiectelor 
care se 
vor derula 
în anul 
următor. 

http://www.mp
rp.gov.ro/web/
documente-
necesare-
depunerii-de-
proiecte/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont 2020 

 

 

 

Creșterea vizibilității 
României la nivel 
internațional in 
domeniul cercetării si 
inovării; 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării in 
cercetarea 
Europeană de 
excelenta; 

Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți romani la 
Orizont 2020, 
precum si a rolului 
jucat de către aceștia 
in viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 

Creșterea 
sustenabilității 
participării instituțiilor 
romanești in proiecte 
cu finanțare 
internaționala; 

Creșterea ponderii 
finanțării externe in 
totalul cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-dezvoltare. 

 

Organizații de cercetare de 
drept public sau privat din 
Romania care 
implementează proiectele 
câștigate la competițiile 
Orizont 2020 

Finanțarea naționala se aloca pentru activități 
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: 
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, 
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe 
etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 
departamentului din universitate sau institutului, 
care derulează proiectul finanțat de Comisia 
Europeană. 
 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la 
consolidarea capacitații instituționale de a 
participa in mod susținut la noi competiții 
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont 
2020. 
  

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de 
CE de tip 
ERA Chair; 
Pentru restul 
instrumentelor 
de finanțare 
din Programul 
Orizont 2020: 
o 10% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de 
CE asociat 
instituției 
gazda din 
Romania in 
calitatea de 
coordonator 
al proiectului;  
o 7.5% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de 
CE asociat 
instituției 
gazda din 
Romania in 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participarii-
la-
Orizont2020.h
tml  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat „Finanțarea 
proiectelor CDI 
conform 
Programului 
Dezvoltarea 
sistemului național 
de cercetare-
dezvoltare” 

Dezvoltarea 
resurselor umane, a 
infrastructurii si a 
instituțiilor de profil; 
 
creșterea eficientei 
utilizării resurselor in 
organizațiile publice, 
prin dezvoltarea 
mecanismelor de 
monitorizare si 
evaluare a calității si 
relevantei activităților 
CDI; 
 
creșterea atractivității 
sistemului si 
deschiderea 
organizațiilor de 
cercetare către 
comunitatea 
internaționala; 
 
modernizarea 
administrației publice 
din sectorul 
cercetării. 

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care 
realizează activități de  
cercetare-dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare 
înființate in baza unor 
acorduri internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activități de inovare.  
 
 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 

 Proiecte de cercetare  
 
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, 
reintegrarea cercetătorilor din diaspora, 
burse pentru cercetători debutanți, 
mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate 
cercetare) 

 

 Suport CDI  
 
(Dezvoltare instituționala, investiții, integrare 
si interconectare) 

 

Cercetare 
fundamentala 
– maxim 40 
mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 mil. 
euro; 

Dezvoltare 
experimentala
– maxim 15 
mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate – 
maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamentala; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimentala. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimentala 
se va acorda 
un bonus de 
10% pentru 
întreprinderile 
mijlocii si de 
20% pentru 
întreprinderile 
mici, pana la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 
decembrie 
2020 

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programe-
nationale/pn-
cdi-iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schema-
1-capacitate-
sistem.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat „Finanțarea 
proiectelor CDI 
conform 
Programului 
Creșterea 
competitivității 
economiei 
românești prin 
cercetare, 
dezvoltare și 
inovare” 

Stimularea 
progresului 
întreprinderilor pe 
lanțurile de valoare si 
a parteneriatelor cu 
universitățile publice, 
prin maximizarea 
valorii adăugate din 
producția de bunuri 
inovatoare bazate pe 
cercetare științifica; 

creșterea capacitații 
întreprinderilor de a 
absorbi tehnologie 
de ultima generație 
si de a adapta 
aceste tehnologii la 
nevoile pietelor-tinta; 

crearea unui mediu 
stimulativ pentru 
inițiativa sectorului 
privat; 

susținerea 
proceselor de 
specializare 
inteligenta; 

dezvoltarea 
activităților CDI in 
domenii de interes 
social general. 

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care 
realizează activități de  
cercetare-dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare 
înființate in baza unor 
acorduri internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activități de inovare.  
 

 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 

 Proiect experimental-demonstrativ 
(demonstrare concept) 

 Proiect de dezvoltare experimentala 

 Proiect de transfer la operatorul economic 

 Proiect de valorificare la operatorul 
economic 

 Cecuri de inovare 

 Parteneriate orientate 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Concursuri 

 Platforme tehnologice 

 Centre de transfer tehnologic 

 Formarea resursei umane pentru transfer 
tehnologic 

 Parc științific 
 

Cercetare 
fundamentala 
– maxim 40 
mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 mil. 
euro; 

Dezvoltare 
experimentala
– maxim 15 
mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate – 
maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamentala; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimentala. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimentala 
se va acorda 
un bonus de 
10% pentru 
întreprinderile 
mijlocii si de 
20% pentru 
întreprinderile 
mici, pana la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 
decembrie 
2020 

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programe-
nationale/pn-
cdi-iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schema-
2-
competitivitate
.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat „Finanțarea 
proiectelor CDI 
conform 
Programului 
Cooperare 
Europeană și 
internațională” 

Creșterea 
competitivității 
internaționale a 
cercetării romanești 
in atragerea finanțării 
externe pentru 
cercetare; 
 
consolidarea 
sistemului național 
de cercetare-
dezvoltare si inovare 
prin intensificarea 
cooperării științifice 
internaționale; 
 
participarea 
României la 
Programul Orizont 
2020, la Inițiativele 
Comune de 
Programare (JPI), la 
Parteneriatele 
Europene pentru 
Inovare (EIP), etc; 
 
reprezentarea 
României in 
organizații si 
programe 
paneuropene si 
internaționale de 
cercetare; 
 
creșterea vizibilității 
României in 
domeniul cercetării, 
dezvoltării si inovării. 

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care 
realizează activități de  
cercetare-dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare 
înființate in baza unor 
acorduri internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activități de inovare.  
 
 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 

Cercetare 
fundamentala 
– maxim 40 
mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 mil. 
euro; 

Dezvoltare 
experimentala
– maxim 15 
mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate – 
maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamentala; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimentala. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimentala 
se va acorda 
un bonus de 
10% pentru 
întreprinderile 
mijlocii si de 
20% pentru 
întreprinderile 
mici, pana la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 
decembrie 
2020 

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programe-
nationale/pn-
cdi-iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schema-
3-coop-
Europeană.pd
f 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul Naţional 
de Sprijin al 
României în 
sectorul vitivinicol 
2014-2018 
 
(Aprobat prin 
Ordinul nr. 
1.801/2014, 
modificat de 
Ordinul nr. 
208/2017) 
 

Creșterea 
competitivității 
producătorilor de 
vinuri, a performanței 
economice a 
întreprinderilor, 
precum și pentru 
perfecționarea 
tehnologiilor de 
vinificație prin care 
se obțin vinuri 
calitativ superioare 

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: 

a) construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul 
calității, a imobilelor cu destinația de 
prezentare și vânzare și a sălilor de 
degustare; 

b) 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; 

c) 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. 

- Minim 50% Depunere 
continuă 

http://www.ma
dr.ro/horticultu
ra/viticultura-
vinificatie/pro
movarea-
vinurilor-pe-
pietele-tarilor-
terte.html  

http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Sprijin pentru 
autorităţile publice 
în îndeplinirea 
obiectivelor uniunii 
energetice 
 
(PROGRAMUL 
ORIZONT 2020) 
 
 
 

Implicarea 
autorităților locale și 
regionale pentru 
îndeplinirea 
obiectivelor stabilite 
pentru realizarea 
independenței 
energetice și 
eficacității utilizării 
acesteia în Uniunea 
Europeană 

Orice entitate constituită 
legal pe teritoriul unui stat 
eligibil 
 
Sunt eligibile statele 
membre UE, țările 
asociate la program, 
organizațiile internaționale 
 
Cel puţin 3 entităţi trebuie 
implicate într-un proiect. 

Propunerile ar trebui sa vizeze concentrarea 
acţiunii propuse asupra unuia dintre urmatoarele 
puncte: 
 

 asigurarea unei mai bune calităţi şi a unei 
coerenţe în ceea ce priveşte măsurile de 
eficienţă energetică puse în aplicare prin 
coordonarea consolidată a diferitelor 
niveluri administrative; 
 

 sprijinirea autorităţilor publice în elaborarea 
foilor de parcurs de tranziţie care să 
sublinieze în mod clar calea către 
obiectivele europene pe termen lung pentru 
2050. Acţiunile trebuie să fie strâns legate 
de initiaţivele Convenţiei primarilor şi/sau 
ale oraşelor şi comunităţilor inteligente. 

 

Variabilă 0% 4 
septembri
e 2018 

https://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportuniti
es/h2020/topic
s/lc-sc3-ee-
16-2018-
2019-
2020.html 
 

Uniunea 
Europeană 

Programul 
Transnațional 
Dunărea 
 
 
 
 
 

Îmbunătățirea 
politicilor publice si a 
cooperării 
instrucționale, 
implementate de un 
parteneriat 
transnațional extins 

Autorități locale/ regionale/ 
naționale;  
organisme de drept public; 
Grupări Europene de 
Cooperare Teritoriala 
(GECT);  
organizații internaționale si 
organisme private, inclusiv 
IMM-uri. 
 
Aria eligibila a programului  
este constituita din 14 
state: Austria, Bulgaria, 
Cehia, Germania (landurile 
Baden Wurttemberg si 
Bavaria), Ungaria, 
Romania, Slovenia, 
Slovacia, Bosnia si 
Hertegovina, Muntenegru, 
Serbia, Moldova si Ucraina 
(oblasturile Chernivetska, 
Ivano-Frankiviska, 
Zakarpatska, Odessa). 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate 
sociala in Regiunea Dunării 

 Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de 
mediu si cultura in Regiunea Dunării 

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea 
Dunării 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in 
Regiunea Dunării 

 

Variabilă 15% Variabil http://www.int
erreg-
danube.eu/rel
evant-
documents/pr
ogramme-
main-
documents 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Proiectele de 
Interes Comun în 
sectorul energetic   

 

(MECANISMUL 
PENTRU 
INTERCONECTARE
A EUROPEI 2014-
2020) 

 

 

Finanțarea 
Proiectelor de 
Interes Comun din 
sectorul energetic, 
mai precis din 
domeniul 
electricității, al 
rețelelor inteligente, 
al rețelelor de gaze 
naturale și al 
dioxidului de carbon 
transfrontalier 

State membre, entități 
publice și private, inițiative 
comune și organizații 
internaționale dacă au 
acordul statului membru 
din care fac parte 

 

 eliminarea izolării energetice; 

 creșterea competitivității prin promovarea 
integrării pe piața internă a energiei și a 
interoperabilității retelelor de electricitate si 
gaze transfrontaliere; 

 îmbunătățirea securității aprovizionării 
Uniunii; 

 integrarea energiei din surse regenerabile 
și dezvoltarea de rețele inteligente de 
energie; 

 eliminarea blocajelor energetice; 

 finalizarea pieței interne a energiei; 

 contribuție la dezvoltarea durabilă și 
protecția mediului, printre altele prin 
integrarea energiei din surse regenerabile 
și prin dezvoltarea rețelelor de energie 
inteligentă și a rețelelor transfrontaliere de 
dioxid de carbon. 

 
 

Maxim 50% 

 

25% dacă se 
demonstrează 
caracterul 
regional 
deosebit 
pentru 
securitatea 
UE sau se 
prezintă 
soluṭii 
inovatoare de 
înalt nivel și 
proiectele 
contribuie la 
solidaritatea 
în UE 

Variabilă 11 
octombrie 
2018, ora 
17.00  la 
Bruxelles 
 

https://ec.euro
pa.eu/inea/en/
connecting-
europe-
facility/cef-
energy/calls/2
018-cef-
energy-calls-
proposals/201
8-2-call-
proposals 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

COSME - 
PROGRAMUL DE 
COMPETITIVITATE 
PENTRU 
ÎNTREPRINDERI ȘI 
IMM-URI  
 

Reducerea 
decalajelor de pe 
piața in ceea ce 
privește furnizarea 
de finanțări IMM-
urilor 

Întreprinderi mici si mijlocii 
 
Clustere 
 
Autorități publice 

COSME furnizează următoarele tipuri de 
asistență: 

 Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile 
care au dificultăți in obținerea de 
împrumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce 
furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in 
stadiul de extindere si creștere 

 Informații practice gratuite si servicii directe 
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, 
informații despre noile piețe sau despre 
legislația sau programele UE 

 Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb 
de experiența pentru cei ce elaborează 
politicile relevante, având ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referința si 
realizarea de studii pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor 
industriale la nivel european sau global, sau 
a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 

 

Variabilă Variabilă Variabil http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/cosme/index
.html#c,calls=
CallIdentifier.S
tatus/t/FORTH
COMING/1/1/
0&CallIdentifie
r.Status/t/OPE
N/1/1/0&CallId
entifier.Status/
t/CLOSED/0/1
/0&+PlannedO
peningDate/as
c 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
 
 
 

Îmbunătățirea 
șansele de angajare 
ale tinerilor prin 
dobândirea de 
competente 
suplimentare 
apreciate de 
angajatori, precum si 
îmbunătățirea 
competentelor 

lingvistice.  

Autorități publice 

 

Companii / întreprinderi 

 

Instituții publice/private 

 

Instituții școlare 

 

Instituții universitare 

 

Organizații 
nonguvernamentale 

 

Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate  

 Parteneriate strategice  

 Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu 
responsabilii politicilor de tineret 

 
 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru 
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles: 

 ”Alianțele cunoașterii”  

 ”Alianțele competentelor sectoriale”  

 Dezvoltarea capacitații instituționale in 
domeniul tineretului  

 Evenimente majore Serviciul European de 
Voluntariat  

 Jean Monnet  

 Masterat in cotutela  

 Sprijin pentru politici  

 Sport  

Variabilă Variabilă Variabil http://www.era
smusplus.ro/o
portunitati-
finantare 

http://eacea.e
c.europa.eu/er
asmus-
plus/funding_e
n 

  

 

http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/autoritati-publice
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/companii-intreprinderi
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-publice-private
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-scolare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-universitare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentale
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentale
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

EUROPA 
CREATIVĂ  

2014-2020 

 
 
 

Protejează si 
promovează 
diversitatea culturala 
si lingvistica 
Europeană si 
stimulează bogăția  
culturala a Europei. 

 

 Sprijină adaptarea 
sectoarelor culturale 
si creative la era 
digitala si la 
globalizare. 

 

Oferă deschidere 
către noi oportunități, 
piețe si  
categorii de public 
internaționale. 

Operatorii culturali din 
țările eligibile 

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de 
cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de 
traduceri literare; platformele europene dedicate 
mobilității si promovării creatorilor; rețelele 
europene care contribuie la profesionalizarea si 
întărirea capacitații sectoarelor culturale si 
creative de a lucra la nivel transnațional; 
premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, 
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale 
culturii si Marca patrimoniului european. 

Subprogramul Media oferă sprijin pentru 
formare, pentru elaborarea de concepte si 
proiecte de jocuri video, pentru includerea in 
programele de televiziune a operelor 
audiovizuale europene, pentru distribuția de 
filme europene non-naționale, pentru acces la 
piețe, pentru acces la piețe,  pentru festivaluri de 
film, pentru distribuția transnaționala a filmelor 
europene, pentru distribuția de filme europene 
non-naționale, pentru fonduri de coproducție 
internaționale, pentru organizarea in rețea a 
cinematografelor care proiectează filme 
europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru 
elaborarea proiectelor individuale si pentru 
finanțarea pachetelor de proiecte 

Componenta transectoriala este dedicata 
garantării creditelor bancare pentru sectoarele 
culturale si creative si cooperării in domeniul 
politicilor culturale 

Variabilă Variabilă Variabil http://www.eur
opa-
creativa.eu/  

http://www.media-romania.eu/articol_699_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_699_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_695_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_695_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/
http://www.europa-creativa.eu/
http://www.europa-creativa.eu/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 2020 
 
 
 

Dezvoltarea unei 
economii bazate pe 
cunoaștere si 
inovare in cadrul 
Uniunii Europene 

Întreprinzători privați 

Universități 

Centre de cercetare 

Structura Programului Cadru Orizont 2020: 
  
Excelenta științifica 
Tehnologii viitoare si emergente 
Acțiunile Mărie Curie 
Infrastructuri de cercetare 
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 
  
Poziția de lider in sectorul industrial 
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC) 
Nanotehnologii si materiale avansate 
Spațiu 
Accesul la finanțarea de risc 
Inovarea in IMM-uri 
Tehnologii generice esențiale (KET) 
  
Provocări societale 
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare 
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 
Mijloace de transport inteligente, ecologice si 
integrate 
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
eficienta a resurselor si a materiilor prime 
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si 
reflexive 
Securitate alimentara, agricultura durabila, 
cercetare marina si maritima si bioeconomie 
Societăți sigure - protejarea libertății si securității 
Europei si cetățenilor săi 

 Alte activități 
Răspândirea excelentei si lărgirea participării 
Știința cu si pentru societate 
 

Variabilă Variabilă Variabil http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/h2020/mast
er_calls.html 

 

 

  

http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2440/tehnologii-viitoare-i-emergente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2441/ac-iunile-marie-curie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2442/infrastructuri-de-cercetare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2443/consiliul-european-pentru-cercetare-erc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2444/tehnologiile-informa-iei-i-comunica-iilor-tic
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2445/nanotehnologii-i-materiale-avansate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2446/spa-iu
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2447/accesul-la-finan-area-de-risc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2448/inovarea-in-imm-uri
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2449/tehnologii-generice-esen-iale-ket
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2457/sanatate-schimbari-demografice-i-bunastare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2458/surse-de-energie-sigure-ecologice-i-eficiente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-prime
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-prime
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigure
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigure
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3104/extinderea-participarii
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3105/tiin-a-cu-i-pentru-societate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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