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1. SUMAR 
 

Prezentul document își propune să prezinte sursele de finanțare disponibile pentru investiții în 
domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice implementate pe teritoriul României de 
către organizații românești de toate tipurile (autorități și instituții publice, unități de învățământ, 
unități de asistență medicală, entități de cercetare și inovare, ONG – inclusiv clustere, persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, unități de cult, companii), precum 
și de persoane fizice. 

 

Prezentarea urmărește descrierea condițiilor generale de accesare a finanțărilor disponibile prin 
Programele Operaționale (fonduri alocate de către Uniunea Europeană și Guvernul României) și 
din alte surse (ex.: Programul BAS România), așa cum sunt prezentate pe website-urile oficiale ale 
Ministerului Fondurilor Europene și ale Autorităților de management/ Organismelor Intermediare. 

 

Informațiile prezentate sunt cele disponibile la data elaborării documentului, 22.06.2015, dată la 
care nu sunt definitivate regulile privind accesarea finanțării (marea majoritate a informațiilor 
prezentate provin din compilarea variantelor de Ghid al solicitantului supuse consultării, în diferite 
etape). Ca urmare, aceste informații vor fi actualizate pe măsură ce vor fi disponibile noi informații 
oficiale, conform surselor prezentate. 

 

Cuvânt înainte 

Alături de transporturi, construcții si industrie, sectorul energetic are un impact semnificativ asupra 
mediului natural și asupra sănătății umane, contribuind totodată la fenomenul schimbărilor 
climatice. In plus, modul in care producem, transportam si consumam energia electrica și termica 
se reflecta și în realitatea noastră economică, deoarece resursele si echipamentele costă bani. Nu 
în ultimul rând, energia este unul dintre factorii ce influențează siguranța statelor, independența 
energetica regăsindu-se tot mai des între prioritățile din regiune. 

 

Greenpeace susține tranziția către un viitor energetic axat în jurul resurselor regenerabile, cu 
impact negativ redus asupra mediului, sănătății și economiei, și care să menajeze clima. Studiile 
Greenpeace arată că România are un potențial ridicat pentru generarea energiei din surse 
regenerabile: până în 2050 țara noastră și-ar putea acoperi 84% din necesarul energetic din surse 
solare, eoliene, termale etc. Dar, o asemenea tranziție presupune pe de o parte eforturi și 
angajamente politice la nivel decizional înalt – strategii, legislație, finanțări. În munca pe care o 
depunem, angajăm factorii decizionali într-un dialog despre beneficiile energiei regenerabile și 
necesitatea iminenței unei revoluții energetice. Pe de altă parte, tranziția către energie curată are 
implicații mari și la nivel local și individual prin implementarea de instalații fotovoltaice sau eoliene 
pentru consumul unei gospodării, al unei ferme sau al unei comunități.  

 

În iunie 2015, Greenpeace a echipat Școala Gimnazială numărul 1 din Rovinari cu o instalație 
fotovoltaică de 10KW. Școala își va reduce astfel atât costurile energetice, cât și impactul asupra 
mediului, cogenerând practic o parte din energia de care are nevoie pentru a funcționa. Nu suntem 
pioneri în domeniu, dar astfel de exerciții sunt relativ izolate în România. Întrucât ne dorim 
răspândirea cât mai rapidă a unor astfel de proiecte, venim cu acest material în întâmpinarea celor 
interesați de utilizarea energiei curate.  



Materialul de față este adresat potențialilor inițiatori de proiecte în domeniul energiei regenerabile 
și în cel al eficienței energetice, din mediul administrativ, dar și din mediul privat. 

 

Pentru a facilita accesul celor interesați la informație și la resurse în timp util, Greenpeace le oferă 
în materialul de față o sinteza a surselor de finanțare disponibile în prezent și în viitorul apropiat, 
atât pentru mediul rural, cât și pentru cel urban. 

 

Ne dorim ca investițiile în surse curate de energie și în reducerea consumului să devina un 
fenomen extins în întreaga țară, la toate nivelurile: de la echiparea gospodăriilor la cea a instituțiilor 
și companiilor. Cu cat aceste investiții vor prolifera mai mult, cu atât ele vor fi mai accesibile și mai 
facil de implementat. Este important să arătam că etapa de pionierat se apropie de final și ca 
terenul pentru investiții la scară largă este deja pregătit. 

 

Ionuț Cepraga 

Coordonator de campanii, Greenpeace România 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

2.1. GRĂDINIȚE ȘI ȘCOLI 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de 
bază la scară mică1 

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială 
(creșe şi infrastructură tip after-school) 

Activități eligibile: - Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială: înființarea și 
modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care 
expertiza tehnică o recomandă 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a 
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor 
din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică 
o recomandă 

Cheltuieli eligibile 
(selecție relevantă): 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consultanță privind durabilitatea economică și 
de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind 
obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele 
efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă 
prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 

- Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţie 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 500.000 Euro / proiect pentru proiecte 
negeneratoare de profit 

100.000 Euro / proiect pentru proiecte generatoare 
de profit 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

100% pentru proiecte negeneratoare de profit 

80% pentru proiectele generatoare de profit 

Valoare contribuție 
proprie: 

Pentru proiecte generatoare de profit: valoarea cheltuielilor neeligibile + 
20% din valoarea eligibilă proiect 

Lansare apel: 24.09.2015 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 

                                                
1 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala


 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare2 

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban 

* cu excepția municipiului 

Tulcea și a regiunii 
București Ilfov 

 Mediul rural 

Autorități și instituții ale administrației publice locale din municipiile 
reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după 
caz) 

Activități eligibile: Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaționale, antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare:  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității3 

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Grupurile de acțiune locală(GAL) 

 

                                                
2 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  
3 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Activități eligibile: Investiții în infrastructura de educație – construirea/ reabilitarea/ 
modernizarea unităților de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli 
primare, școli gimnaziale etc.) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.500.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare4 

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

- Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale administrației 
publice locale) 

- Instituții de învățământ superior de stat 

Activități eligibile: - Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii pentru educația timpurie - educaționale antepreșcolare și 
preșcolară (creșe și grădinițe) 

- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu 
(școli I - VIII) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

                                                
4 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

2.2. LICEE ȘI ȘCOLI PROFESIONALE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică5 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Activități eligibile: Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ 
secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția 
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consultanță privind durabilitatea economică și 
de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind 
obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele 
efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă 
prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013 

- Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţie 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 500.000 Euro / proiect pentru proiecte 
negeneratoare de profit 

100.000 Euro / proiect pentru proiecte 
generatoare de profit 

% din valoare eligibilă 100% pentru proiecte negeneratoare de profit 

                                                
5 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala


proiect: 80% pentru proiectele generatoare de profit 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Pentru proiecte generatoare de profit: valoarea cheltuielilor neeligibile + 20% 
din valoarea eligibilă proiect 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Din surse proprii 

Lansare apel: 24.09.2015 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare6 

 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autorități și instituțiile ale administrației publice locale din municipiile 
reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după 
caz), cu excepția municipiului Tulcea și a regiunii București Ilfov 

Activități eligibile: Construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 

Urmează a se specifica 

                                                
6 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


proiectelor: 

 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare7 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

- Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale administrației 
publice locale) 

- Instituții de învățământ superior de stat 

Activități eligibile: Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


 

 

 

 

 

2.3. UNIVERSITĂȚI 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare8 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

- Unități administrativ-teritoriale (autorități și instituții ale administrației 
publice locale) 

- Instituții de învățământ superior de stat 

Activități eligibile: Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale universitare 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

                                                
8 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


3. PENTRU UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ – SPITALE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritate de investiții 8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale9 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  

*cu excepția regiunii de 

dezvoltare București-Ilfov 

 Mediul rural 

 Unități administrativ Teritoriale 

 Parteneriate între Unitățile administrativ Teritoriale şi Ministerul Sănătății 

 Furnizori de servicii sociale de drept public, acreditați conform legi 

 Parteneriate între furnizorii de servicii sociale de drept public și 
autoritățile și instituțiile publice locale 

Activități eligibile:  Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor 
comunitare integrate socio-medicale 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea 
spitalelor mici, ineficiente 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unități de 
primiri urgențe  

 Construcția/dotarea spitalelor de urgență regionale 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, 
centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

17.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

                                                
9 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității10 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Grupurile de acțiune locală(GAL) 

Activități eligibile:  investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ 
modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociale 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.500.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

                                                
10 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


4. PENTRU AUTORITĂȚI PUBLICE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.6: Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural11 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Comunele, conform legislației naționale în vigoare 

- Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în 
numele comunelor. 

o Reprezentantul legal al comunei este primarul sau 
Administratorul public pentru Comune și Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitare. 

Activități eligibile: - Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 

- Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au 
în componență monumente istorice de clasă B 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Costurile generale (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și 
cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislația națională, inclusiv cele efectuate înaintea 
aprobării finanțării) sunt eligibile în limita a: 

- 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții – montaj 

- 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla 
achiziție de bunuri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

500.000 Euro 

Proiect generator de profit: 

200.000 Euro, cu respectarea prevederilor 
ajutorului de minimis 

 

% din valoare eligibilă 
proiect: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

100% 

Proiect generator de profit: 

80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

- Pentru proiecte generatoare de profit: 

o 20% din cheltuielile eligibile + valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile 

                                                
11 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural


Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

- Din surse proprii sau atrase 

Lansare apel: 24.09.2015 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 ora 16:00 online www.afir.info 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 

Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor12 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Privind eficiența energetică a clădirilor publice – solicitanții pot fi 
Autorități publice centrale și/sau Autorități publice locale 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Privind eficiența energetică a clădirilor rezidențiale – solicitanții pot fii 
Autorități publice în parteneriat cu asociațiile de proprietari 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Privind investiții în iluminatul public – solicitanții pot fii Autorități publice 
locale 

Activități eligibile: Eficiența energetică a 
clădirilor publice 

 reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru 
prepararea și transportul agentului termic, apei 
calde menajere și a sistemelor de ventilare și 
climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, 
precum și achiziționarea și instalarea 
echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz 

 utilizarea surselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei 
calde de consum 

 implementarea sistemelor de management 
energetic având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex.: achiziționarea și 
instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice)  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată și durată mare de viață 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea 
realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea 
lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, 
lucrări de demontare a instalațiilor și 

                                                
12 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.afir.info/
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


echipamentelor montate, lucrări de reparații la 
fațade etc.) 

 realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex.: strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 – 
2020  

 

Eficiența energetică a 
clădirilor rezidențiale 

- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare 
anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste 
subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv 
măsuri de consolidare 

- reabilitarea și modernizarea instalației de 
distribuție a agentului termic – încălzire şi apă 
caldă de consum, parte comună a clădirii tip 
bloc de locuințe, inclusiv montarea de robinete 
cu cap termostatic, etc. 

- modernizarea sistemului de încălzire: 
repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor 
sisteme alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile – panouri solare termice, 
panouri solare electrice, pompe de căldura 
si/sau centrale termice pe biomasa, etc. 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent din spațiile comune cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață 

- implementarea sistemelor de management al 
funcționării consumurilor energetice: 
achiziționarea și instalarea sistemelor 
inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea 
realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea 
lifturilor și a circuitelor electrice în părțile 
comune - scări, subsol, lucrări de demontare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări 
de reparații la fațade etc.) 

- realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex.: strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 – 
2020 

Investiții în iluminatul 
public 

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu 
incandescență cu iluminat prin utilizarea unor 
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată 
mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex.: LED), inclusiv prin 
reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, 
etc. 

- achiziționarea/instalarea de sisteme de 
telegestiune a iluminatului public  

- extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat 



public în localitățile urbane 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex.: 
panouri fotovoltaice etc.) 

- orice alte activități care conduc la îndeplinirea 
realizării obiectivelor proiectului 

- realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex.: strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 – 
2020 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Tip acțiune: Eficiența energetică a 
clădirilor publice 

Eficiența energetică a 
clădirilor rezidențiale 

Investiții în iluminatul 
public 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 Euro 300.000 Euro 300.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

25.000.000 Euro 5.000.000 Euro 5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 

Prioritate de investiții 3.2: Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone 
urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a 
unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor13 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport 
public), cu excepția municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei 
prioritare 4 a POR 

Activități eligibile: Investiții destinate 
îmbunătățirii 
transportului public 

- achiziționarea de material rulant 
electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv 
pentru proiecte pilot de introducere a 

                                                
13 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


urban transportului public în localități urbane 

- modernizarea materialului rulant electric 
(tramvaie) 

- modernizarea/ reabilitarea/ extinderea 
traseelor de transport electric public 

- modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente 
transportului public și infrastructura tehnică 
aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru 
transportul electric 

- construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite 
de transport public) pentru creșterea nivelului 
de siguranță și eficiență în circulație şi 
exploatare al rețelei de transport (cu 
asigurarea creării/ modernizării traseelor 
pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este 
posibil) 

Investiții destinate 
transportului electric și 
nemotorizat 

- construire infrastructură necesară 
transportului electric (inclusiv stații de 
alimentare a automobilelor electrice) 

- construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a 
infrastructurii tehnice aferente (puncte de 
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete 
etc.) 

Alte investiții destinate 
reducerii emisiilor de 
CO2 în zona urbană 

- realizarea de sisteme de monitorizare video 
bazat pe instrumente inovative şi eficiente de 
management al traficului 

- modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 
rutiere fundamentate de măsurile propuse de 
PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2  

- realizarea sistemelor de tip park-and-ride 

- realizarea de perdele forestiere - aliniamente 
de arbori (cu capacitate mare de retenție a 
CO2) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

500.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

20.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 



Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului14 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autorități publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv 
localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului 
Tulcea și a regiunii de dezvoltare București Ilfov 

Activități eligibile: Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.: zone 
speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale15 

                                                
14 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  
15 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Instituții publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile 
din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea și a regiunii de 
dezvoltare București Ilfov 

Activități eligibile: - Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de 
mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru 
copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex.: 
terenuri de sport etc.) 

- Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde 
serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv 
dotarea acestora cu echipamente specifice 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază 
la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, 
salubritate) 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Prioritate de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural16 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autorități ale administrației publice locale și centrale 

                                                
16 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html (consultare publică – 24.08.2015)  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html


Activități eligibile: Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investițiilor conexe 
obiectivului de patrimoniu 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro Grupa A, Grupa B  

10.000.000 Euro Grupa A (patrimoniu cultural UNESCO) 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Prin aplicarea procentului aferent localizării regionale 
a proiectului la valoarea eligibilă a proiectului 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

București-Ilfov 80% 

Sude-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Vest, Nord-Vest, Nord-Est 85% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Diferența până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității17 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Grupurile de acțiune locală(GAL) 

Activități eligibile:  Investițiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ 
modernizarea locuințelor sociale 

 Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 
defavorizate - construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a 
găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport 
etc 

 Crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi 
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, 
zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și 
comerciale etc.) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 

Urmează a se specifica 

                                                
17 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


relevantă): 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.500.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul Specific 6.1 RES: Creșterea producției de energie din resurse 
regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) –Producție–
18 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Unităţi administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare 

Activități eligibile:  Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/ instalaţiilor proiectului 

 Execuția clădirilor şi/ sau construcţiilor necesare amplasării şi montării 
utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a 
echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în 
aval de punctul de delimitare  

 Rețeaua de transport și distribuție a energiei termice (rețeaua termică) 
până la punctul de delimitareîn cazul proiectelor propuse de UAT/ADI) 

 Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului 
tehnic, documentației de atribuire,obținerea avizelor, autorizațiilor, 
acordului de mediu, etc), managementul proiectului, auditul proiectului, 
acțiuni de promovare a proiectului - numai pentru proiectele care nu intră 
sub incidența ajutorului de stat 

                                                
18 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


 În cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale: 

 execuția forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraje existente și 
pompele de caldură cu un coeficient de performanță sezonieră 

 În cazul proiectelor de producere a energiei din biomasă: 

 producerea biogazului 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Cheltuielile legate de reţelele de utilităţi, drumuri de acces, împrejmuiri şi 
porţi, cabine pază, gospodării anexe, clădiri administrative etc. Sunt 
eligibile în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat 

- Cheltuielile investiţionale privind producerea biogazului obţinut din 
procesarea biomasei sunt eligibile (fermentatoare, silozuri, cântar 
basculă, rezervoare, etc) 

- Branșamentele termice până la limita proprietății consumatorului sunt 
eligibile 

- Execuția/modenizarea forajelor în cazul energiei geotermale sunt 
eligibile 

- Taxa pe valoare adăugată, dacă aceasta este nerecuperabilă 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

50.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Prin aplicarea procentului aferent cheltuielilor eligibile 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

98% 

Valoare contribuție 
proprie: 

2% din valoarea cheltuielilor eligibile + 100% cheltuieli neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 7: Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în orașele selectate 

Obiectivul Specific 7.1: Creșterea eficienței energetice prin modernizarea 
sistemelor centralizate de transport și distribuție a energiei termice în 
orașele selectate19 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

 Autoritățile publice locale din localitățile Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu 
Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani 

Activități eligibile:  Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din 

                                                
19 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program   

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; 
extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în 
contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este 
justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului; 

 Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări 
a sistemelor de pompare a agentului termic; 

 Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi 
automatizare a SACET) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din 
sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; 
extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în 
contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este 
justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului; 

 Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări 
a sistemelor de pompare a agentului termic; 

 Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi 
automatizare a SACET); 

 Optimizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de transport şi distribuție 
a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător 
debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele 
de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului 
de energie termică; 

 Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a rețelelor de transport şi 
distribuție al agentului termic; 

 Implementarea soluției de realizare a rețelei cu conducte preizolate (sau 
similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a 
pierderilor, în scopul reducerii acestora; 

 Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a 
elementelor constructive; 

 Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA); 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Prin aplicarea procentului aferent cheltuielilor eligibile 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

98% 

Valoare contribuție 
proprie: 

2% din valoarea cheltuielilor eligibile + 100% cheltuieli neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 



Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei 
electrice și gazelor naturale 

Obiectivul Specific 8.1: Creșterea capacității Sistemului Energetic Național 
pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile20 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Exclusiv TRANSELECTRICA S.A. 

Activități eligibile:  Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii 
electrice aeriene şi staţii) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport: 

o Realizarea de linii electrice aeriene/subterane cu tensiune de 
linie nominala mai mare de 110 kV 

o realizarea / modernizarea stațiilor electrice  

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Nu poate depăși diferența dintre costurile eligibile și 
profitul din exploatare aferent investiției 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Surse proprii 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


5. PENTRU INSTITUȚII PUBLICE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon 

Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor21 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Instituții publice locale 

Activități eligibile: Eficiența energetică a 
clădirilor publice 

 reabilitarea și modernizarea instalațiilor 
pentru prepararea și transportul agentului 
termic, apei calde menajere și a sistemelor 
de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme 
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și 
racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz 

 utilizarea surselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei 
calde de consum 

 implementarea sistemelor de management 
energetic având ca scop îmbunătățirea 
eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex.: achiziționarea 
și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice)  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare 
de viață 

 orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului 
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - 
scări, subsol, lucrări de demontare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări 
de reparații la fațade etc.) 

 realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex.: strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 
2014 – 2020  

 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

                                                
21 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

25.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului22 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban 

* cu excepția municipiului 

Tulcea și a regiunii de 
dezvoltare București Ilfov 

 Mediul rural 

Instituții publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv 
localitățile din zona funcțională urbană),  

Activități eligibile: Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex.: zone 
speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire Urmează a se specifica 

                                                
22 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


a contribuției 
proprii: 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale23 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban 

* cu excepția municipiului 

Tulcea și a regiunii de 
dezvoltare București Ilfov 

 Mediul rural 

Autorități publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv 
localitățile din zona funcțională urbană), 

Activități eligibile: - Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de 
mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru 
copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex.: 
terenuri de sport etc.) 

- Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde 
serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv 
dotarea acestora cu echipamente specifice 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază 
la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, 
salubritate) 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Urmează a se specifica 

                                                
23 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 



6. PENTRU UNITĂȚI DE CULT 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.6: Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural24 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Unități de cult, conform legislației în vigoare 

Activități eligibile: - Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au 
în componență monumente istorice de clasă B 

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B: 

o este eligibilă numai în cadrul proiectului de restaurare, 
conservare și/sau dotare a așezămintelor monahale de clasă B 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Costurile generale ale proiectului (cheltuieli pentru consultanță, 
proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru 
eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și 
autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația 
națională, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării finanțării) sunt 
eligibile în limita a: 

o 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 
și construcții - montaj  

o 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 
simpla achiziție de bunuri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

500.000 Euro 

Proiect generator de profit: 

200.000 Euro 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

100%  

Proiect generator de profit: 

80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

- Pentru proiecte generatoare de profit: 

o 20% din valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 24.09.2015 

                                                
24 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural   

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural


Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 ora 16:00 online www.afir.info 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Prioritate de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural25 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autorități ale administrației publice locale și centrale 

Activități eligibile: Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investițiilor conexe 
obiectivului de patrimoniu 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro Grupa A, Grupa B  

10.000.000 Euro Grupa A (patrimoniu cultural UNESCO) 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Prin aplicarea procentului aferent localizării regionale 
a proiectului la valoarea eligibilă a proiectului 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

București-Ilfov 80% 

Sude-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Vest, Nord-Vest, Nord-Est 85% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Diferența până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

                                                
25 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html (consultare publică – 24.08.2015)  

http://www.afir.info/
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html


7. PENTRU ONG 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.6: Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural26 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare 

Activități eligibile: - Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 

- Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au 
în componență monumente istorice de clasă B 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Costurile generale (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și 
cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislația națională, inclusiv cele efectuate înaintea 
aprobării finanțării) sunt eligibile în limita a: 

- 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții – montaj 

- 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla 
achiziție de bunuri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Monumente istorice și așezăminte monahale clasă B: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

500.000 Euro 

Proiect generator de profit: 200.000 Euro 

Cămine culturale: 

Proiect negenerator de profit: 500.000 Euro 

Proiect generator de profit: 200.000 Euro 

% din valoare 
eligibilă 
proiect: 

Monumente istorice și așezăminte monahale clasă B: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

100% 

Proiect generator de profit: 80% 

Cămine culturale: 

Proiect negenerator de profit: 100% 

Proiect generator de profit: 80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

- Pentru proiecte generatoare de profit: 

- 20% din valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile 

                                                
26 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural


Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 24.09.2015 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 ora 16:00 online www.afir.info 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Prioritate de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural27 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autorități ale administrației publice locale și centrale 

Activități eligibile: Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție) 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj 

 Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investițiilor conexe 
obiectivului de patrimoniu 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro Grupa A, Grupa B  

10.000.000 Euro Grupa A (patrimoniu cultural UNESCO) 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Prin aplicarea procentului aferent localizării regionale 
a proiectului la valoarea eligibilă a proiectului 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

București-Ilfov 80% 

Sude-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Vest, Nord-Vest, Nord-Est 85% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Diferența până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

 

                                                
27 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html (consultare publică – 24.08.2015)  

http://www.afir.info/
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html


8. PENTRU COMPANII 
 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 4: Investiții în active fizice 

Sub-măsura 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor 
agricole/pomicole28 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii existente ce își desfășoară 
activitatea în domeniul agricol: [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în 
comandită simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe 
acțiuni (SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu 
capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole]. 

Activități 
eligibile: 

- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor 

- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, a energiei produsă 
cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 
pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții. 

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Construcții destinate protecției mediului (aferente investițiilor pentru reducerea 
emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență 
energetică, infrastructură internă şi utilități 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 1.000.000 Euro/proiect – pentru IMM-uri cu proiecte fără 
lanț alimentar integrat 

1.500.000 Euro/proiect – pentru alte întreprinderi cu 
proiecte fără lanț alimentar integrat 

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

% din valoare 
eligibilă proiect: 

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 
grupuri de producători/cooperative 

40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte 
întreprinderi 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale a cheltuielilor eligibile 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii și/sau împrumutate 

                                                
28 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole


Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 6: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

Submăsura 6.2: Sprijin pentru înființarea de activități non‐agricole în zone 
rurale29 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici existente ce își desfășoară activitatea în 
domeniul agricol [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în comandită 
simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe acțiuni 
(SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu capital 
privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole].  

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației 
de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi 

Activități 
eligibile: 

- Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de 
energie și a emisiilor GES  

- Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile  

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 50.000 de euro/proiect 

70.000 de euro/proiect pentru activități de producție, 
servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 14.07.2015 

Termen de 
depunere a 

30.10.2015 ora 16:00 online www.afir.info  

                                                
29 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole  

http://www.afir.info/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole


proiectelor: 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 6: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

Submăsura 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

non‐agricole30 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi non‐agricole mici existente și nou‐înființate 
(start‐ups) din spațiul rural: [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în 
comandită simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe 
acțiuni (SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu 
capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole 

Activități 
eligibile: 

- Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip 
agro‐turistice, proiecte de activități de agrement 

- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole 

- Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea 
comercializării 

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole 

Investiții pentru activități meșteșugărești 

Investiții legate de furnizarea de servicii 

Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, 
proiecte de activități de agrement 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea 
comercializării 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 200.000 euro/beneficiar (100.000 euro/beneficiar – în 
cazul transportatorilor) 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

70% 

90% pentru: 

- solicitanții care desfășoară activități de producție, 

servicii medicale, sanitar‐veterinare și agro‐turism 

 fermierii care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unor activități 
non‐agricole 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 14.07.2015 

                                                
30 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activități_neagricole  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activități_neagricole


Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

30.10.2015 ora 16:00 online www.afir.info  

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Sub-măsura 7.6: Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural31 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Comunele, conform legislației naționale în vigoare 

- Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în 
numele comunelor. 

o Reprezentantul legal al comunei este primarul sau 
Administratorul public pentru Comune și Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitare. 

Activități eligibile: - Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 

- Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au 
în componență monumente istorice de clasă B 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Costurile generale (cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea 
economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și 
cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislația națională, inclusiv cele efectuate înaintea 
aprobării finanțării) sunt eligibile în limita a: 

- 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și 
construcții – montaj 

- 5% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd simpla 
achiziție de bunuri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

500.000 Euro 

Proiect generator de profit: 

200.000 Euro, cu respectarea prevederilor 
ajutorului de minimis 

% din valoare eligibilă 
proiect: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 

100% 

Proiect generator de profit: 

80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

- Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile 

- Pentru proiecte generatoare de profit: 

o 20% din cheltuielile eligibile + valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile 

                                                
31 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural  

http://www.afir.info/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural


Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

- Din surse proprii sau atrase 

Lansare apel: 24.09.2015 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

18.12.2015 ora 16:00 online www.afir.info 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

Prioritate de investiții 2.1.: Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

- Pentru întreprinderi unice care fac parte din categoria 
„microîntreprindere” 32 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Microîntreprinderi (până la 9 angajați; cifră de afaceri anuală și/sau rezultat 
al bilanțului anual nu depășește 2 milioane de euro, echivalent în lei, 
conform ultimei situații financiare aprobate) non-agricole cu istoric de min. 1 
an 

Activități eligibile: Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ 
prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale 
aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, PSI) 

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe 

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi și active similare 

Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activității și a 
produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-
line 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază, inclusiv 
echipamente cu montaj 

Cheltuieli pentru dotări 

Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi și active similare 

Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea 
activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line 

Cheltuieli cu servicii de consultanță/ asistență 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 
proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare 

Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

25.000 Euro  

                                                
32 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html (var. cons. 31.07.2015) 

http://www.afir.info/
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html


Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

200.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 200.000 Euro 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

100% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Nu se aplică 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii  

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

Prioritate de investiții 2.2.: Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor33 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

IMM (număr mediu anual de salariați 50-249; cifră de afaceri anuală netă de 
2-50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc 
echivalentul în lei a 10-43 milioane euro, conform ultimei situații financiare 
aprobate) non-agricole  

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Întreprinderi mijlocii (număr mediu anual de salariați 50-249; cifră de afaceri 
anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active 
totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform 
ultimei situații financiare aprobate) non-agricole  

Activități eligibile: Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al 
IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

200.000 Euro - Grant 

1.000.000 Euro – Credit cu grant 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 Euro - Grant 

5.000.000 Euro – Credit cu grant 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

                                                
33 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Posibil: Contribuție în natură + Surse proprii, credite bancare negarantate/ 
garantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului sau 
din alte surse private  

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

Finanțator: Ministerul Federal de finanțe al Austriei 

Program de 
finanțare: 

Programul de finanțare a consultanței în afaceri BAS România34 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

IMM (număr mediu anual de salariați 50-249; cifră de afaceri anuală netă de 
2-50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc 
echivalentul în lei a 10-43 milioane euro, conform ultimei situații financiare 
aprobate) cu capital majoritar românesc 

- cel puțin doi ani de activitate 

- activează în domeniul producției sau al serviciilor 

Activități eligibile: Proiecte de consultanță: 

- Audituri și bilanțuri energetice 

- Bilanțuri de mediu 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Servicii de consultanță pentru: 

- Eficiență energetică 

- Protecția mediului 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu este cazul 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu este cazul 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 10.000 Euro 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

75% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la valoarea totală a contractului de consultanță  

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii sau împrumutate 

Lansare apel: Continuu 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Continuu 

 

 

                                                
34 Sursa: www.basromania.ro  

http://www.basromania.ro/


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectiv Specific 6.1: Creșterea producției de energie din resurse 
regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – 
Distribuție35 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie 
produsă din resurse regenerabile de energie 

Activități eligibile: - Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune 
nominală de până la 110 kV 

- Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune 
nominală de până la 110 kV 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune 
nominală de până la 110 kV inclusiv:  

o Modernizarea Liniilor Electrice Aeriene [LEA] inclusiv şi a Liniilor 
Electrice Subterane [LES] de 110 kV şi Medie Tensiune [MT] 

o Modernizarea staţiilor electrice, posturilor de transformare şi 
punctelor de alimentare existente prin înlocuirea parţială / totală 
a echipamentelor/instalațiilor indispensabile pentru a asigura 
funcționarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a 
rețelei de distribuție(modernizare/inlocuire sectoare de 
sectionare, modernizare servicii interne, etc) 

o Realizarea/modernizarea sistemelor de protecție, monitorizare și 
control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a 
distribuţiei energiei electrice şi integrarea în SCADA) 

- Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune 
nominală de până la 110 kV inclusiv: 

o Realizarea de noi linii electrice/ staţii electrice/posturi de 
transformare/puncte de alimentare pentru mărirea capacităţii de 
distribuţie a energiei electrice (pevăzute cu sisteme de protecție, 
monitorizare și control) 

- Alte activităţi/ echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate 
eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut 
necesare în vederea implementării sistemelor de monitorizare a 
consumului de energie in industrie, în conformitate cu OS 6.1-sectorul 
distribuție 

- Achiziția de terenuri neconstruite/ construite în limita a 10% din 
cheltuielile totale eligibile ale proiectului 

- Taxa pe valoare adăugată dacă aceaste este nerecuperabilă, potrivit 
legii 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

50.000.000 euro 

Finanțare Valoare: Max. 3.000.000 euro 

                                                
35 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


nerambursabilă 
acordată (max.): 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica  

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul Specific 6.1 RES: Creșterea producției de energie din resurse 
regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – 
Producție36 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Societăţi comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,sau conform legislației 
specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de 
energie în scopul comercializării 

Activități eligibile:  Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/ instalaţiilor proiectului 

 Execuția clădirilor şi/ sau construcţiilor necesare amplasării şi montării 
utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a 
echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în 
aval de punctul de delimitare  

 Rețeaua de transport și distribuție a energiei termice (rețeaua termică) 
până la punctul de delimitareîn cazul proiectelor propuse de UAT/ADI) 

 Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului 
tehnic, documentației de atribuire,obținerea avizelor, autorizațiilor, 
acordului de mediu, etc), managementul proiectului, auditul proiectului, 
acțiuni de promovare a proiectului - numai pentru proiectele care nu intră 
sub incidența ajutorului de stat 

 În cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale: 

 execuția forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraje existente și 
pompele de caldură cu un coeficient de performanță sezonieră 

                                                
36 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


 În cazul proiectelor de producere a energiei din biomasă: 

 producerea biogazului 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Cheltuielile legate de reţelele de utilităţi, drumuri de acces, împrejmuiri şi 
porţi, cabine pază, gospodării anexe, clădiri administrative etc. Sunt 
eligibile în cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat 

- Cheltuielile investiţionale privind producerea biogazului obţinut din 
procesarea biomasei sunt eligibile (fermentatoare, silozuri, cântar 
basculă, rezervoare, etc) 

- Branșamentele termice până la limita proprietății consumatorului sunt 
eligibile 

- Execuția/modenizarea forajelor în cazul energiei geotermale sunt 
eligibile 

- Taxa pe valoare adăugată, dacă aceasta este nerecuperabilă 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

50.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Max. 15.000.000 euro  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

80% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici 

70% pentru întreprinderi mijlocii 

69% pentru întreprinderi mari 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul Specific 6.2: Reducerea consumului de energie la consumatorii 
industriali37 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Societăţile comerciale din industrie (cu consumuri de peste 1.000 tep/an) 

Activități eligibile:  Realizarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie 

 Realizarea de sisteme de monitorizare 

 Realizarea de sisteme de comunicare date 

                                                
37 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Instalații/ echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a 
consumului de energie la întreprinderi din industrie cu consumuri de 
peste 1.000 tep/ an 

- Hardware și software pentru sistemul de monitorizare 

- Senzori pentru instrumente de măsură și/ sau instrumente de măsură și 
dispozitive de control pentru date de proces industrial 

- Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp 

- Sistem de comunicare date 

- Stație master (stație la care ajung toate comunicațiile și care este legată 
de toate achipamentele și subsistemele 

- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții 
sau acțiuni și/ sau optimizarea acestor acțiuni 

- Alte echipamente 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Max. 200.000 euro  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul Specific 6.3: Reducerea consumului mediu de energie electrică 
la nivelul locuințelor38 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie 
electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente 
în proporţie de 80% până în 2020 

Activități eligibile:  Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice  

 Modernizarea/retehnologizarea rețelei de distribuție de joasă/medie 
tensiune în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor 

                                                
38 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme 
de comunicare digitale bidirecționale, monitrizarea interactivă, inteligentă 
și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie 
electrică, cu pierderi minore și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și 
de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

- Costuri de investiții 

- Lucrări de modernizare/ retehnologizare în linii, cabluri sau instalații/ 
echipamente pentru asigurarea funcționalității 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

50.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Max. 5.000.000 euro  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul Specific 6.4: Creşterea economiilor în consumul de energie 
primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă39 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

 Societăţile comerciale din industrie 

 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial 

Activități eligibile:  Realizarea / modernizarea  centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul 
întreprinderilor 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale 
la nivelul întreprinderilor 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

 Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente pentru constructia/ 
modernizarea unităților de cogenerare de înaltă eficiență ale 
întreprinderilor din industrie 

                                                
39 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program


 Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de 
producție a energiei prin cogenerare 

 Costurile suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare 
pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă 
eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică 
sau de energie termică de aceeași capacitate 

 Costurile suplimentare de investiții pentru modernizarea în vederea 
obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă 
atinge deja pragul de înaltă eficiență 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

50.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Max. 6.000.000 euro  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

80% pentru întreprinderile mici 

70% pentru întreprinderi mijlocii 

60% pentru întreprinderile mari 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 



9. PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI 
INDIVIDUALE, ÎNTREPRINDERI FAMILIALE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 4: Investiții în active fizice 

Sub-măsura 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor 
agricole/pomicole40 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii existente ce își desfășoară 
activitatea în domeniul agricol: [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în 
comandită simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe 
acțiuni (SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu 
capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole]. 

Activități 
eligibile: 

- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor 

- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, a energiei produsă 
cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 
pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții. 

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Construcții destinate protecției mediului (aferente investițiilor pentru reducerea 
emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență 
energetică, infrastructură internă şi utilități 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 1.000.000 Euro/proiect – pentru IMM-uri cu proiecte fără 
lanț alimentar integrat 

1.500.000 Euro/proiect – pentru alte întreprinderi cu 
proiecte fără lanț alimentar integrat 

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

% din valoare 
eligibilă proiect: 

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 
grupuri de producători/cooperative 

40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte 
întreprinderi 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale a cheltuielilor eligibile 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii și/sau împrumutate 

                                                
40 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole


Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 6: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

Submăsura 6.2: Sprijin pentru înființarea de activități non‐agricole în zone 
rurale41 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici existente ce își desfășoară activitatea în 
domeniul agricol [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în comandită 
simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe acțiuni 
(SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu capital 
privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole].  

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației 
de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi 

Activități 
eligibile: 

- Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de 
energie și a emisiilor GES  

- Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile  

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 50.000 de euro/proiect 

70.000 de euro/proiect pentru activități de producție, 
servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 14.07.2015 

Termen de 
depunere a 

30.10.2015 ora 16:00 online www.afir.info  

                                                
41 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole  

http://www.afir.info/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole


proiectelor: 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 6: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

Submăsura 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

non‐agricole42 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Micro‐întreprinderi și întreprinderi non‐agricole mici existente și nou‐înființate 
(start‐ups) din spațiul rural: [Societate în nume colectiv (SNC), Societate în 
comandită simplă (SCS), Societate pe acțiuni (SA), Societate în comandită pe 
acțiuni (SCA), Societate cu răspundere limitată (SRL), Societate comercială cu 
capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 
societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități non‐agricole 

Activități 
eligibile: 

- Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip 
agro‐turistice, proiecte de activități de agrement 

- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole 

- Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea 
comercializării 

Cheltuieli 
eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole 

Investiții pentru activități meșteșugărești 

Investiții legate de furnizarea de servicii 

Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, 
proiecte de activități de agrement 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea 
comercializării 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Nu se aplică 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 200.000 euro/beneficiar (100.000 euro/beneficiar – în 
cazul transportatorilor) 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

70% 

90% pentru: 

- solicitanții care desfășoară activități de producție, 

servicii medicale, sanitar‐veterinare și agro‐turism 

- fermierii care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unor activități non‐agricole 

Valoare 
contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

Integral cheltuielile neeligibile 

Mod de 
constituire a 
contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

Lansare apel: 14.07.2015 

                                                
42 Sursa: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activități_neagricole  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activități_neagricole


Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

30.10.2015 ora 16:00 online www.afir.info  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afir.info/


10. PENTRU INSTITUTE ȘI CENTRE DE CERCETARE 

 

 

 

 

 



11. PENTRU ENTITĂȚI DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN 
DOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ  

Incubatoare tehnologice și de afaceri 

Centre de transfer tehnologic 

Centre de informare tehnologică 

Oficii de legătură cu industria 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Regional 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 

Prioritate de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de 
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea 
și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție 
avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice 
esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general43 

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban 

*cu excepția regiunii de 

dezvoltare București-Ilfov 

 Mediul rural 

- Incubatoare tehnologice și de afaceri (ITA)  

- Centre de transfer tehnologic (CTT) 

- Centre de informare tehnologică (CIT) 

- Oficii de legătură cu industria (OLI) 

Activități eligibile: Crearea, modernizarea și extinderea entităților de inovare și transfer 
tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora 

Cheltuieli eligibile 
(selecție 
relevantă): 

Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

3.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Urmează a se specifica 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii 

                                                
43 Sursa: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html


Lansare apel: Urmează a se specifica 

Termen de 
depunere a 
proiectelor: 

Urmează a se specifica 

 

 

 

 

 

 
 

 

Studiu realizat de: 

MARKETING DEVELOPMENT S.R.L. 

Membru certificat al  

 

Adresa: Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, București 

Tel.: 021 255 00 37/ Fax.: 021 255 00 38 

E-mail: mkdev@mkdev.ro 

Website: www.mkdev.ro 

 

 

 

Fundația Greenpeace CEE România 

Adresa: Str. Ing. Vasile Cristescu, nr. 18, sector 2, București  

Tel.:/ Fax.:031 435 57 43 

E-mail: Info.romania@greenpeace.org 

Website: www.greenpeace.ro 
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