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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, 26.06.2015, 
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 sau din Programele Operaționale aprobate de Comisia Europeană). Ca 
urmare, aceste informații vor fi actualizate pe măsură ce vor fi disponibile noi informații oficiale, 
conform surselor prezentate. 
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2. CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Alături de transporturi, construcții și industrie, sectorul energetic are un impact semnificativ asupra 
mediului natural și asupra sănătății umane, contribuind totodată la fenomenul schimbărilor 
climatice. În plus, modul în care producem, transportăm și consumăm energia electrică și termică 
se reflectă și în realitatea noastră economică, deoarece resursele și echipamentele costă bani. Nu 
în ultimul rând, energia este unul dintre factorii ce influențează siguranța statelor, independența 
energetică 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 nr. 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 acest material o sinteză 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 devină un 
fenomen extins în întreaga țară, la toate nivelurile: de la echiparea gospodăriilor la cea a instituțiilor 
și companiilor. Cu cât 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 că terenul pentru investiții la 
scară largă este deja pregătit. 

 

 

Ionuț CEPRAGA 
Coordonator de campanii 
Greenpeace in Central & Eastern Europe (CEE) / Romania 
www.greenpeace.ro  

http://www.greenpeace.ro/
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3. BENEFICIARI FINALI - UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

3.1. CREȘE, GRĂDINIȚE, INFRASTRUCTURĂ TIP AFTER-SCHOOL, 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 mică 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
2_infrastructura_rurala  

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: - Cheltuieli cu investiții în 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 

- Cheltuieli cu investiții în înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) 
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 pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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  

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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 Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului (dacă este 

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
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proprie: cazul) 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 4.4: 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 formare 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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: 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 proiecte: 

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 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Grupurile de acțiune locală (GAL) 

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

Cheltuieli eligibile: 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 proiecte: 

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 formare 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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 

http://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
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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(școli I - VIII) 

Cheltuieli eligibile: 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

 

3.2. 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 mică 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
2_infrastructura_rurala  

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: - Cheltuieli cu investiții în 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 pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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 

Valoare minimă Neprecizat   

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
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eligibilă proiect: 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 500.000 Euro / proiect pentru proiecte 
negeneratoare de profit 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

100% pentru proiecte negeneratoare de profit 

Valoare contribuție 
proprie: 

Nespecificat 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Nespecificat 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 4.4: 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 formare 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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: 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  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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Termen de 
depunere proiecte: 

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 formare 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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: 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 proiecte 

Urmează a se specifica  

 

3.3. 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 formare 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-

http://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
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2020.html 

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: 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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4. BENEFICIARI FINALI - 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 locale 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: 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 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 comunității 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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5. BENEFICIARI FINALI - AUTORITĂȚI PUBLICE 

 

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 mică 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
2_infrastructura_rurala 

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare 

Activități eligibile: - Investiții infrastructura de apă/ apă uzată în localități rurale care fac 
parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e. și care nu intră 
sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu 

- Investiții în construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții în construcția, extinderea și / sau modernizarea 
rețelei publice de apă 

- Cheltuieli cu investiții în construcția, extinderea și / sau modernizarea 
rețelei publice de apă uzată  

- Cheltuieli cu investiții în construcția, extinderea și / sau modernizarea 
rețelei de drumuri de interes local 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat  

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: - 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care 
vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de 
drumuri, apă sau apă uzată) 

- 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care 
vizează înființarea infrastructurii de apă și apă 
uzată  

- 1.500.000 euro pentru extinderea infrastructurii de 
apă și apă uzată 

- 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI 
din care fac parte exclusive commune, proiecte 
care vizează mai multe comune) fără a depăși 
valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

100% 

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


Pag. 14 din 50 

Valoare contribuție 
proprie: 

Nu este cazul 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Nu este cazul 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

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 cultural 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
6_protejare_patrimoniu_cultural  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Comunele, conform legislației naționale în vigoare 

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

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții în restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ 
monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 

- Cheltuieli cu investiții în modernizarea, renovarea și/sau dotarea 
căminelor culturale 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Monumente istorice de 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 de clasă B: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 100% 

Proiect generator de profit: 80% 

Cămine culturale: 

Proiect negenerator de profit: 100% 

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
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Proiect generator de profit: 80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului (dacă este 
cazul) 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 3.1: 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 locuințelor 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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 fi 
Autorități publice în parteneriat cu asociațiile de proprietari 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Privind investiții în iluminatul public – solicitanții pot fi 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 

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

Eficiența energetica 
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 
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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: Urmează a se specifica 

Tip proiect: 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 proiecte: 

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 adaptărilor 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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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: 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  
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Termen de 
depunere proiecte: 

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 4.1: 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 adaptărilor 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport 
public) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona 
funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea și a 
regiunii de dezvoltare București-Ilfov 

Activități eligibile: Investiții destinate 
îmbunătățirii 
transportului public 
urban 

- modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor 
de transport electric public 

- modernizarea materialului rulant electric existent 
(tramvaie) 

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

- îmbunătățirea stațiilor de transport public 
existente, inclusiv realizarea de noi stații și 
terminale intermodale pentru mijloacele de 
transport în comun 

- construirea/ modernizarea (inclusiv prin 
introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea 
infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de 
transport public) pentru creșterea nivelului de 
siguranță și eficiență în circulație şi exploatare al 
rețelei de transport 

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.) 

- crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv 
măsuri de reducere a traficului auto în anumite 
zone 

Alte investiții 
destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în 
zona urbană 

- realizarea sistemelor de tip park-and-ride 

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

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

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 zgomotului 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

100.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

5.000.000 Euro 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare:  

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire Urmează a se specifica 

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

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 
rurale 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: - 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: 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  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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Termen de 
depunere proiecte: 

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 cultural 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 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 proiecte: 

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 comunității 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Grupurile de acțiune locală (GAL) 

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

Urmează a se specifica  
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6. BENEFICIARI FINALI - 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 locuințelor 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html 

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: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 Euro 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

25.000.000 Euro 

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

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 zgomotului 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

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


Pag. 26 din 50 

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 
rurale 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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), cu excepția municipiului Tulcea și 
a municipiului Buucrești 

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: 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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7. BENEFICIARI FINALI - 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 cultural 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
6_protejare_patrimoniu_cultural  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Unități de cult, conform legislației 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 

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B - eligibilă numai în cadrul 
proiectului de restaurare, conservare și/sau dotare a 
așezămintelor monahale de clasă B 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli pentru investiții în restaurarea, conservarea și dotarea 
clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local 
de clasă B 

- Cheltuieli pentru investiții în restaurarea, conservarea și/sau dotarea 
așezămintelor monahale ce au în componență monumente istorice de 
clasă B 

- Cheltuieli pentru investiții în construcția, extinderea și/sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de 
clasă B în cadrul proiectului de restaurare, conservare și/sau dotare a 
așezămintelor monahale de clasă B 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului (dacă este 
cazul) 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural
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Termen de 
depunere proiecte: 

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 cultural 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui 
în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate 

Unități de cult 

Parteneriate între autorități ale administrației publice locale și centrale, 
unitățile de cult, ONG 

Activități eligibile: - Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor 
istorice 

- Restaurarea, protecția, conservarea și realizarea picturilor interioare, 
frescelor, picturilor murale exterioare 

- Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor 

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

Cheltuieli eligibile: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  
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8. BENEFICIARI FINALI - ONG – INCLUSIV CLUSTERE 

 

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 cultural 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
6_protejare_patrimoniu_cultural  

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 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții în restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ 
monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, 
inclusiv onorariile pentru consiliere 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 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Monumente istorice de clasă B: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 500.000 
Euro 

Proiect generator de profit: 200.000 Euro 

% din 
valoare 
eligibilă 
proiect: 

Monumente istorice de clasă B: 

Proiect de utilitate publică, negenerator de profit: 100% 

Proiect generator de profit: 80% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului (dacă este 
cazul) 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 

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

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

ONG 

Parteneriate între autorități ale administrației publice locale și centrale, 
unitățile de cult, ONG 

Activități eligibile: - Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor 
istorice 

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

Cheltuieli eligibile: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

1.000.000 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 proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD 

Tip proiect: Clustere de inovare 

Sursă de informații: 

 http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-
ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Cluster de inovare 

Activități eligibile: - Construcție/ modernizare/ extindere/ consolidare/ modificare/ 
schimbare destinație clădiri destinate unor institute/ centre/ laboratoare 
CD 

- Achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, 

http://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.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
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instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc. 

- Achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/ 
consolidare/ modificare/ schimbare destinație clădiri destinate unor 
institute/ centre/ laboratoare CD 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 4.500.000 lei - 30.000.000 lei  

(max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține activități 
de inovare pentru cluster) 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Investiții în clustere de inovare: 

 Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, 
Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia: 65% 

 București-Ilfov: 55% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Fonduri private 

Lansare apel: 27 iunie 2015 

Termen de 
depunere proiecte: 

18 August 2015 
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9. BENEFICIARI FINALI - COMPANII 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Măsura 4: Investiții în active fizice 

Submăsura 4.1: Sprijin pentru investiții în exploatații agricole 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_
1_exploatatii_agricole  

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: Societăți în nume colectiv (SNC), 
Societăți în comandită simplă (SCS), Societăți pe acțiuni (SA), Societăți în 
comandită pe acțiuni (SCA), Societăți cu răspundere limitată (SRL), 
Societăți comerciale cu capital privat înființate în baza Legii nr. 15/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare, Societățile agricole, Societățile 
cooperative agricole. 

Activități eligibile: - Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din 
cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în 
fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități  

- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum 
și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții pentru construcţia, extinderea, modernizarea și 
dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, 
inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea 
fermei la utilități 

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

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Dimensiune economică până la 500.000 SO: 

Proiecte care prevăd numai achiziții simple: 

 Max. 500.000 Euro 

 Max. 100.000 Euro pentru ferme mici 

Proiecte de construcții- montaj: 

Sectorul vegetal: 

 Max. 1.000.000 Euro 

 Max. 200.000 Euro pentru ferme mici 

Sectorul legume în spații protejate (sere): 

 Max. 1.500.000 Euro 

Sectorul zootehnic  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
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 Max. 1.500.000 Euro 

 Max. 300.000 Euro pentru ferme mici 

Proiecte care prevăd crearea de lanțuri alimentare 
integrate: 

 Max 2.000.000 euro 

 Max. 400.000 Euro pentru ferme mici 

Dimensiune economică peste 500.000 SO: 

Proiecte care prevăd numai achiziții simple: 

  Max. 500.000 Euro 

Proiecte de construcții- montaj: 

Sectorul vegetal: 

 Max. 1.000.000 Euro 

Sectorul legume în spații protejate (sere): 

 Max. 1.500.000 Euro 

Sectorul zootehnic: 

 Max. 1.500.000 Euro 

Proiecte care prevăd crearea de lanțuri alimentare 
integrate: 

 Max. 2.000.000 euro 

% din valoare 
eligibilă 
proiect: 

Dimensiune economică până la 500.000 SO: Max. 50% 

Dimensiune economică peste 500.000 SO: Max. 30% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: 25 martie 2015 

Termen de 
depunere proiecte: 

30 octombrie 2015 (sesiune anuală continuă 2015) 

 

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/pomicole 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_
2_procesare_produse_agricole  

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 

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
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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: 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: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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%  

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 
rurale 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_
2_infiintare_activitati_neagricole  

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 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
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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: Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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: 

Neprecizat 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de 

activități non‐agricole 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_
4_modernizare_activități_neagricole  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localiza
re 

 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 

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
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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: - Construcția, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, 
instalații și echipamente noi 

- Servicii de consultanță, contabilitate, audit 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 200.000 euro/beneficiar 

100.000 euro/beneficiar – în cazul firmelor care 
activează în domeniul transportului rutier 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

70% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

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 cultural 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_
6_protejare_patrimoniu_cultural  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare 
obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B 

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

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții în restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ 
monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă 
B 

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

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
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proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului (dacă este 
cazul) 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al 
microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale 

Cheltuieli eligibile: Urmează a se specifica 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

25.000 Euro  

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

200.000 Euro 

Finanțare Valoare: 200.000 Euro 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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nerambursabilă 
acordată (max.): 

% 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 proiecte: 

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 serviciilor 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: 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 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Urmează a se specifica 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
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Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară PI 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD 

Tip proiect: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor 

Sursă de informații: 
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-
ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/ întreprindere mare constituită 
conform legislației în vigoare 

Activități eligibile: - Construcție/ modernizare/ extindere/ consolidare/ modificare/ schimbare 
destinație clădiri destinate unor institute/ centre/ laboratoare CD 

- Achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în 
cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc. 

- Achiziționarea de active necorporale pentru CD 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/consolidare/ 
modificare/ schimbare destinație clădiri 

Valoare minimă 
proiect: 

Urmează a se specifica  

Valoare maximă 
proiect: 

225.000.000 lei 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Sud-Vest Oltenia: Max. 90.000.000 lei 

Vest, jud. Ilfov: Max. 67.500.000 lei 

Municipiul București: Max. 22.500.000 lei  

% din valoare 
eligibilă 
proiect: 

Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Sud-Vest Oltenia: 

- întreprindere mare 50% 

- Întreprindere mijlocie 60% 

- Întreprindere mică 70% 

Vest, jud. Ilfov:  

- întreprindere mare 35% 

- Întreprindere mijlocie 45% 

- Întreprindere mică 55% 

Municipiul București până la 31.12.2017:  

- întreprindere mare 15% 

- Întreprindere mijlocie 25% 

- Întreprindere mică 35% 

http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
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Municipiul București în perioada 2018 -2020: 

- întreprindere mare 10% 

- Întreprindere mijlocie 20% 

- Întreprindere mică 30% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Urmează a se specifica  

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Din surse proprii  

Lansare apel: 27 iunie 2015 

Termen de 
depunere proiecte: 

18 August 2015 

 

Finanțator: Ministerul Federal de finanțe al Austriei 

Program de 
finanțare: 

Programul de finanțare a consultanței în afaceri BAS România 

Sursă de informații: www.basromania.ro  

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: 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 proiecte: 

Continuu 

 

http://www.basromania.ro/
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10. BENEFICIARI FINALI - 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 

Submăsura 4.1: „Sprijin pentru investiții în exploatații agricole” 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_
1_exploatatii_agricole  

Criterii specifice de 
eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Fermierii (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii 
săi îl dețin în temeiul legislației naționale) ale căror exploatații se situează 
pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă: Persoane 
fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, 
Cooperativele agricole, Grupurile de producători. 

Activități eligibile: - Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din 
cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în 
fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități  

- Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum 
și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu investiții pentru construcţia, extinderea, modernizarea și 
dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, 
inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea 
fermei la utilități 

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

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: Dimensiune economică până la 500.000 SO: 

Proiecte care prevăd numai achiziții simple: 

 Max. 500.000 Euro 

 Max. 100.000 Euro pentru ferme mici 

Proiecte de construcții- montaj: 

Sectorul vegetal: 

 Max. 1.000.000 Euro 

 Max. 200.000 Euro pentru ferme mici 

Sectorul legume în spații protejate (sere): 

 Max. 1.500.000 Euro 

Sectorul zootehnic  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
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 Max. 1.500.000 Euro 

 Max. 300.000 Euro pentru ferme mici 

Proiecte care prevăd crearea de lanțuri alimentare 
integrate: 

 Max 2.000.000 euro 

 Max. 400.000 Euro pentru ferme mici 

Dimensiune economică peste 500.000 SO: 

Proiecte care prevăd numai achiziții simple: 

  Max. 500.000 Euro 

Proiecte de construcții- montaj: 

Sectorul vegetal: 

 Max. 1.000.000 Euro 

Sectorul legume în spații protejate (sere): 

 Max. 1.500.000 Euro 

Sectorul zootehnic: 

 Max. 1.500.000 Euro 

Proiecte care prevăd crearea de lanțuri alimentare 
integrate: 

 Max. 2.000.000 euro 

% din valoare 
eligibilă 
proiect: 

Dimensiune economică până la 500.000 SO: Max. 50% 

Dimensiune economică peste 500.000 SO: Max. 30% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire a 
contribuției proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  

 

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 investiţii în procesarea/ marketingul 
produselor agricole/pomicole 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2
_procesare_produse_agricole  

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Fermierii (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi 
îl dețin în temeiul legislației naționale) ale căror exploatații se situează pe 
teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă: Persoane fizice 
autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Cooperativele 
agricole, Grupurile de producători. 

Activități eligibile: - Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 

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
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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: 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: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

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%  

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 

Sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1
_instalare_tineri_fermieri  

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole și care 
nu trebuie să dețină acțiuni în alte societăți care desfășoară activități 
agricole (minim PFA). 

Activități eligibile: - Toate activitățile propuse în Planul de Afaceri 

o În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea 
animalelor: planul de afaceri va prevedea în mod obligatoriu 
amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor 
de mediu 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
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Cheltuieli eligibile: Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 
50.000 SO 

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 
29.999 SO 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 
rurale 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2
_infiintare_activitati_neagricole  

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea 
prin înființarea unei activități non‐agricole pentru prima dată în spațiul rural 
(autorizați cu statut minim de PFA): Persoană fizică autorizată, Întreprindere 
individuală, Întreprindere familială, Cooperativă agricolă de grad 1 de 
exploatare și gestionare a terenurilor agricole și a efectivelor de animale. 

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: - Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

Finanțare 
nerambursabilă 

Valoare: 50.000 de euro/proiect 

70.000 de euro/proiect pentru activități de producție, 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
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Pag. 45 din 50 

acordată (max.): servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

Urmează a se specifica 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

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 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de 

activități non‐agricole 

Sursă de informații: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4
_modernizare_activități_neagricole  

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică 

activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non‐agricole 
în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente: Persoană fizică 
autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Cooperativă 
agricolă de grad 1 de exploatare și gestionare a terenurilor agricole și a 
efectivelor de animale  

- Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și 
funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual (poate 
solicita fonduri doar pentru investiții de modernizare)  

- Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și 
funcționează în cadrul unui cabinet medical individual (poate solicita 
fonduri doar pentru investiții de modernizare) 

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 

- Investiții legate de furnizarea de servicii (modernizare) 

Cheltuieli eligibile: - Construcția, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, 
instalații și echipamente noi 

- Servicii de consultanță, contabilitate, audit 

Valoare minimă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat  

Valoare maximă 
eligibilă proiect: 

Neprecizat 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activități_neagricole
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Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: 200.000 euro/beneficiar 

100.000 euro/beneficiar – în cazul firmelor care 
activează în domeniul transportului rutier 

% din valoare 
eligibilă proiect: 

70% 

Valoare contribuție 
proprie: 

Diferența până la acoperirea valorii totale eligibile a proiectului 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Surse proprii sau surse proprii+credit bancar 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  
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11. BENEFICIARI FINALI - INSTITUTE ȘI CENTRE DE CERCETARE 

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de 
finanțare: 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD 

Tip proiect: Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universități 

Sursă de informații: 
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-
ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e  

Criterii specifice 
de eligibilitate 
solicitant: 

Localizare  Mediul urban  Mediul rural 

Instituție de drept public cu personalitate juridică, care face parte din 
sistemul național de cercetare-dezvoltare1 și respectă definiția de 
„organizație de cercetare” din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01) 

Activități eligibile: - Construcția/ modernizarea/ extinderea/ consolidarea/ modificarea/ 
schimbarea destinației: clădiri destinate unor institute/ centre/ 
laboratoare CD 

- Achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în 
cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc. 

- Achiziționarea de active necorporale pentru CD 

Cheltuieli eligibile: - Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/ consolidare/ 
modificare/ schimbare destinație clădiri 

- Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale amortizabile 

Valoare minimă 
proiect: 

Urmează a se specifica  

Valoare maximă 
proiect: 

225.000.000 lei (50 milioane euro) 

Finanțare 
nerambursabilă 
acordată (max.): 

Valoare: între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei 

% din valoare eligibilă 
proiect: 

100% din totalul costurilor eligibile 

Valoare contribuție 
proprie: 

Nu este cazul 

Mod de constituire 
a contribuției 
proprii: 

Nu este cazul  

Lansare apel: 27 iunie 2015 

Termen de 
depunere proiecte: 

25 August 2015 

 

 

 

http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e
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12. BENEFICIARI FINALI - 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 general 

Sursă de informații: www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-
2020.html  

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: 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: 

Urmează a se specifica 

Lansare apel: Urmează a se specifica  

Termen de 
depunere proiecte: 

Urmează a se specifica  

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