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Program de finanțare: 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul specific 1.2 
 
Apel:  
Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate, selectate ca pilot 
în cadrul „Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate”  
„Dezvoltarea unui model conceptual inovativ” (Proof of concept) 
  
Obiectivul apelului:  
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în 
urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România 
 
Solicitanți eligibili: 

 societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau o 
societate cooperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea cooperației; 

 societatea/ societatea cooperativă se încadrează în categoria IMM în 
conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Activități eligibile: 
Activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a 
demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu 
sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, în domenii de specializare 
inteligentă, respectiv: bioeconomie, tehnologii informaționale și de comunicații, 
spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano tehnologii și 
materiale avansate, sănătate, precum și alte domenii identificate la nivel regional. 
Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare 
pentru atingerea scopului proiectului: 
- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator și se 
concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator) 
(se parcurge o etapă de dezvoltare); 
- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator și se 
concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau 
mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor 
reale de funcționare (se parcurg două etape de dezvoltare). 
 
Proiectele au următoarele tipuri de investiții: 
• Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje); 
• Active necorporale; 
• Achiziția de servicii. 
 

 

 

 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
min. 25.000 euro 
max. 200.000 euro 
max.  90% din valoarea 
eligibilă a investiției 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă/ min. 10% 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, în limita 
bugetului alocat 
 
Informații suplimentare 
( Monitorul Oficial 
11.11.2020/Partea I/1060, pag. 
2-13). 
http://www.monitoruloficial.r
o/emonitornew/emonviewmo
f.php?fid=MS44MTYyMzQxO
DQ5NzcyRSszMA== 
 
http://www.inforegio.ro/ro/no
utati-anunturi-si-
comunicate/comunicate-
2020/843-a-fost-aprobata-
modificarea-apelului-de-
proiecte-pentru-cresterea-
inovarii-in-companii-prin-
sprijinirea-abordarilor-
multisectoriale-rezultate-in-
urma-implementarii-
initiativei-regiuni-mai-putin-
dezvoltate-in-romania 
 
http://www.inforegio.ro/imag
es/Decizii/1/Decizia_nr._122_
-
_Criterii_Proof_of_Concept.

pdf 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE    FEBRUARIE  2021            
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http://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/comunicate-2020/843-a-fost-aprobata-modificarea-apelului-de-proiecte-pentru-cresterea-inovarii-in-companii-prin-sprijinirea-abordarilor-multisectoriale-rezultate-in-urma-implementarii-initiativei-regiuni-mai-putin-dezvoltate-in-romania
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Program de finanțare:  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 Obiectivul 
specific 1.1 și 1.2 
 
Apel:  

Viitor pentru tinerii NEETs I 
 
 
Obiectivele apelului: 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de 
muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 
Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 
29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;  
Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin 
evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al 
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de 
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.  
  
   
Solicitanți eligibili: 

 Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice 
autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea 
profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;  

 Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - 
persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 
privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate 
pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât cele formale; 

 Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în 
conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

  Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop 
patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 ONG-uri; 

 Organizații de tineret, legal constituite; 

 Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără 
scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 
privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa); 

 Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare; 

 Asociații de întreprinderi. 
Solicitanții pot depune proiecte individual sau în parteneriat. 
Solicitanți și/sau partenerii pot avea sediul social în orice regiune de 
dezvoltare din România. 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                            NOIEMBRIE 2020            

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                            FEBRUARIE 2021            

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a proiectului este de 
1.000.000 euro pentru proiectele mici.  
Valoarea maximă a proiectului este de 
4.000.000 euro pentru proiectele mari. 
Valoarea totală a ajutoarelor de 
minimis acordate pentru înființarea de 
întreprinderi este de maxim 40% din 
totalul cheltuielilor eligibile. 
 
Contribuție beneficiar 
procentul minim de cofinanțare proprie 
(C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de 
entitate juridica, este prezentat in 
secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minima a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări privind 
accesarea finanțărilor in cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 
 
În cadrul schemei de ajutor de 
minimis, contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, după caz, 
din totalul costurilor eligibile este 0. 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5616f5399
d8fd2de1c268a9272b476f.pdf 
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-

content/uploads/2020/11/POCU_MA

NUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.20

20.pdf 

http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-

modificarilor-survenite-la-manualul-

beneficiarului-pocu-01-02-2021/ 

Termen limită 
26 februarie 2021, ora 17:00 
 
Informații suplimentare 
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-
pentru-tinerii-neets-i/ 
Corrigendum 

https://mfe.gov.ro/pocu-

corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-

tinerii-neets-i/ 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
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Activități eligibile:  

Activitățile considerate eligibile îin cadrul prezentului apel de proiecte sunt cele 

care urmăresc atingerea Obiectivului Tematic 8.  

Prezentul apel de proiecte finanțează următoarele tipuri de acțiuni care se 

adresează grupului țintă prevăzut în prezentul Ghid:  

 Activitatea 1 - campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în 

vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu 

sunt ocupați și nu urmează nici o formă  de educație sau formare în 

vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și 

profilării - activitate suport; 

 Activitatea - sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri 

integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de 

formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, 

perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 

129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și organizarea și derularea 

de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare 

profesionale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților 

(inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de 

întreprindere) – activitate relevantă și obligatorie; 

 Activitatea 3 - evaluarea și certificarea competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv  non-formale și/sau 

informale – activitate relevantă; 

 Activitatea 4 - furnizarea de servicii specializate pentru stimularea 

ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în 

conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate 

nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil” – 

activitate relevantă și obligatorie;  

 Activitatea 5 - susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-

propriu – activitate relevantă; 

 Activitatea 6 - activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor 

NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și 

”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii - 

activitate suport. 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                            FEBRUARIE 2021            

         
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a proiectului este de 
1.000.000 euro pentru proiectele mici.  
Valoarea maximă a proiectului este de 
4.000.000 euro  pentru proiectele mari. 
Valoarea totală a ajutoarelor de 
minimis acordate pentru înființarea de 
întreprinderi este de maxim 40% din 
totalul cheltuielilor eligibile. 
 
Contribuție beneficiar 
procentul minim de cofinanțare proprie 
(C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de 
entitate juridica, este prezentat in 
secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minima a beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări privind 
accesarea finanțărilor in cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020 
 
În cadrul schemei de ajutor de 
minimis, contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, după caz, 
din totalul costurilor eligibile este 0. 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5616f5399
d8fd2de1c268a9272b476f.pdf 
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-

content/uploads/2020/11/POCU_MA

NUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.20

20.pdf 

http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-

modificarilor-survenite-la-manualul-

beneficiarului-pocu-01-02-2021/ 

Termen limită 
26 februarie 2021, ora 17:00 
 
Informații suplimentare 
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-
pentru-tinerii-neets-i/ 
Corrigendum 

https://mfe.gov.ro/pocu-

corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-

tinerii-neets-i/ 

 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2020/11/POCU_MANUALUL_BENEFICIARULUI_OCT.2020.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-viitor-pentru-tinerii-neets-i/
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Program de finanțare:  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 
5.1 
 
Apel: 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/ municipii cu peste 20.000 
locuitori 
 
Obiectivul apelului: 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
 
Solicitanți eligibili: 
 

 autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 
coordonarea sau subordonate acestora;  

 furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă;  

 furnizori autorizați de formare profesională;  

 centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât cele formale;  

 furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;  

 asociații și fundații;  

 organizații sindicale;  

 organizații patronale;  

 întreprinderi sociale de inserție;  

 angajatori;  

 Camere de Comerţ şi Industrie.  
 
Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități 
școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență al comunității 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 
 
 
Activități eligibile: 

  Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii: 
- participarea la programe de ucenicie la locul de muncă; 
- participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ 

superior;  
- sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii. 
 

 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu:  
- acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă; 
- acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri.  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                             DECEMBRIE 2020   

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                          FEBRUARIE 2021       

         
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

min. 101.000 euro 
* valorile minime și maxime ale 
proiectelor vor fi stabilite de GAL-
uri prin Ghidurile proprii aferente 
SDL-urilor aprobate 
 
Contribuție beneficiar 

Variabilă 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1. din 

cadrul documentului Orientări 

privind accesarea finanțărilor în 

cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020: 

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5616f
5399d8fd2de1c268a9272b476f.p
df 

 
Termen limită depunere 

Proiectele pot fi depuse în 
sistemul informatic MySMIS în 
perioada 1 noiembrie 2019– 31 
decembrie 2021 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-
euro-pentru-reducerea-
numarului-de-persoane-in-risc-
de-saracie-si-excluziune-
sociala/ 
 
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-
modificarilor-survenite-la-
manualul-beneficiarului-pocu-
01-02-2021/ 
 
Corrigendum  
https://mfe.gov.ro/pocu-
corrigendum-la-ghidul-
reducerea-numarului-de-
persoane-aflate-in-risc-de-
saracie-si-excluziune-sociala-
din-comunitatile-marginalizate-
roma-si-non-roma-din-orase-

municipii-cu-peste-20-0/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
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 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate.  
 

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație:  
- sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie;  
- sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip 

zone prioritare de educație/ “Școală după școală”; 
- programe de tip “A doua șansă”; 
- sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea 

învățământului dual. 
 

 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 
țintă. 
 

 Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, 
de stare civilă. 
 

 Combaterea discriminării și a segregării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                            FEBRUARIE 2021 

         
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

min. 101.000 euro 
* valorile minime și maxime ale 
proiectelor vor fi stabilite de GAL-
uri prin Ghidurile proprii aferente 
SDL-urilor aprobate 
 
Contribuție beneficiar 

Variabilă 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1. din 

cadrul documentului Orientări 

privind accesarea finanțărilor în 

cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020: 

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5616f
5399d8fd2de1c268a9272b476f.p
df 
 

http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-
modificarilor-survenite-la-
manualul-beneficiarului-pocu-01-
02-2021/ 
 
Termen limită depunere 

Proiectele pot fi depuse în 
sistemul informatic MySMIS în 
perioada 1 noiembrie 2019– 31 
decembrie 2021 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-
euro-pentru-reducerea-
numarului-de-persoane-in-risc-
de-saracie-si-excluziune-
sociala/ 
Corrigendum  
https://mfe.gov.ro/pocu-
corrigendum-la-ghidul-
reducerea-numarului-de-
persoane-aflate-in-risc-de-
saracie-si-excluziune-sociala-
din-comunitatile-marginalizate-
roma-si-non-roma-din-orase-
municipii-cu-peste-20-0/ 
 
 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de 
investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13 
 
Apel  
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care își găsesc un loc de muncă datorită accesului la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI.  
 
Solicitanți eligibili 

 instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate; 

 institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale 
Academiei Române;  

 școli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate 
între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;  

 Academia Română.  
În cadrul acestui apel de proiecte este obligatorie includerea în parteneriat a cel 
puțin uneia dintre următoarele categorii de organizații:  

 angajatori; 

 asociații profesionale;  

 camere de comerț și industrie;  

 instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor 
Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.  

 
Activități eligibile principale 

 sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din 
domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe 
de studii doctorale şi postdoctorale, în special în sectoarele economice cu 
potențial competitiv şi în domeniile de specializare inteligentă;  

 activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/ tineri 
cercetători în vederea asigurării complementarității cu sectoarele 
economice cu potențial competitiv şi cu domeniile de specializare 
inteligentă, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;  

 crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de 
instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru 
a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/ local.  

 
 
 

 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE    FEBRUARIE 2021            

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
max. 1.500.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1. din 

cadrul documentului Orientări 

privind accesarea finanțărilor 

în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 

2014-2020: 

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf 
 
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-
modificarilor-survenite-la-
manualul-beneficiarului-pocu-
01-02-2021/ 
 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/apeluri/sprij
in-pentru-doctoranzi-si-

cercetatori-post-doctorat/  

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/pocu/sinteza-modificarilor-survenite-la-manualul-beneficiarului-pocu-01-02-2021/
http://mfe.gov.ro/apeluri/sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/
http://mfe.gov.ro/apeluri/sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/
http://mfe.gov.ro/apeluri/sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/
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Program de finanțare: 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul 
specific 2.2   
 
Apel: 
Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și 
mijlocii 
 
Obiectivele apelului: 
Obiectivul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin: 
a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților 
publice; 
 b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii  din alte sectoare de activitate 
decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii 
competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC. 
 
Solicitanți eligibili: 
Pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului descries la lit. b): 

 solicitanți eligibili sunt Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR). 
Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor. 
 

Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și 
comunicațiilor. 
 
Pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului descris la lit. a): 

 întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care 
își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC; 

 întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care 
își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe 
domeniul TIC; 

 consorții formate din entitățile definite la pct. 1 și 2 și întreprinderi 
(microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își 
desfășoară activitatea în România. 

 
 
Activități eligibile pentru beneficiarii finali ai ajutorului de minimis: 

 activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, de tipul: 

o achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune; 

o amenajării centrului de date; 

o achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor 

necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE       FEBRUARIE  2021 

         
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

Valoarea Programului Național de 
digitalizare a microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii,  
finanțat în cadrul Programului 
Operațional Competitivitate 2014-
2020, este de 726 milioane lei, 
echivalentul a 150 milioane euro. 
Min. 30.000 euro 
Max. 100.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 

10% 
 
Termen limită 

Prezenta schemă de ajutor de 
minimis se aplică de la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la 
epuizarea bugetului alocat, dar nu 
mai târziu de 31 decembrie 2021. 
Durata de implementare  a 
programului este până  la  data de 
31 decembrie 2023. 
 
Informații suplimentare 
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-
in-consultare-publica-ghidul-
aferent-actiunii-2-2-2-
digitalizarea-imm-urilor/ 
 
Monitorul Oficial al României 
(22.12.2020/ 1275/ pag. 2 – 10) 
http://www.monitoruloficial.ro/e
monitornew/emonviewmof.php?
fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxR
SszMA==  

 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
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bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date 

existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură 

electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare; 

o cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;  

o informării și publicității proiectului; 

o achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea 

documentațiilor necesare implementării proiectului, inclusiv 

elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului şi 

servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor, elaborarea 

documentației de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire; 

o instruirii personalului; 

o de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară. 

 activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de 

tipul: 

o achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune; 

o realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului; 

o achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor 

software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea 

și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor 

structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare 

software de tip RPA; 

o achiziționării unui website de prezentare a companiei; 

o achiziționării unui nume de domeniu nou; 

o achiziționării soluției de semnătură electronică; 

o trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil; 

o achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu 

dizabilități; 

o soluțiilor IT pentru comerțul electronic; 

o achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS; 

o achiziționării serviciilor de găzduire; 

o achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice 

aplicabile pentru software / hosting / rețele; 

o achiziționării de servicii de consultanță; 

o instruirii personalului; 

o achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară. 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

Valoarea Programului Național de 
digitalizare a microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii,  
finanțat în cadrul Programului 
Operațional Competitivitate 2014-
2020, este de 726 milioane lei, 
echivalentul a 150 milioane euro. 
Min. 30.000 euro 
Max. 100.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 

10% 
 
Termen limită 

Prezenta schemă de ajutor de 
minimis se aplică de la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la 
epuizarea bugetului alocat, dar nu 
mai târziu de 31 decembrie 2021. 
Durata de implementare  a 
programului este până  la  data de 
31 decembrie 2023. 
 
Informații suplimentare 
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-
in-consultare-publica-ghidul-
aferent-actiunii-2-2-2-
digitalizarea-imm-urilor/ 
 
Monitorul Oficial al României 
(22.12.2020/ 1275/ pag. 2 – 10) 
http://www.monitoruloficial.ro/e
monitornew/emonviewmof.php?
fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxR
SszMA==  

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE         FEBRUARIE  2021 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTE3NDk1MjYyMzQxRSszMA
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Program de finanțare: 

Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Măsura 6, Submăsura 6.1 
  
Apel: 

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – Diaspora 
 
Obiectivele apelului: 

 Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 
agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, 
să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate; 

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 
sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 
mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; 

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, 
în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole; 

 Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, 
ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general. 

 
Solicitanți eligibili: 

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) 
nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din 
R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în 
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile 
financiare legate de exploatație. 

Solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi 
mici. Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii cetățeni români din afara 
granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel 
puțin una dintre condițiile următoare: 

 au absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un 
program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe 
UE; 

 au avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în domeniul agricol, 
agroalimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în 
ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare 

 
Activități eligibile: 

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea 
tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Pot fi eligibile toate 
cheltuielile propuse în Planul de afaceri indiferent de natura acestora, respectând condiţiile 
prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, 
achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul 
pomicol sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat. 
! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de 
afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea 
sprijinului și pe toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi 
monitorizare a proiectului). 
 

 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE       FEBRUARIE  2021 

         

 
 
Finanțator  

Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

50.000 de euro pentru 
exploatațiile între 30.000 S.O. și 
50.000 SO 
40.000 de euro pentru 
exploatațiile între 12.000 S.O. și 
29.999 SO 
 
Contribuție beneficiar 

0% 
Sprijinul nerambursabil: 
· va fi acordat sub formă de primă 
în două tranșe, astfel: 
 -  75% din cuantumul sprijinului la 
primirea deciziei de finanțare 
-  25% din cuantumul sprijinului în 
maximum trei ani de la primirea 
deciziei de finanțare; 
 
Perioadă depunere 

4 ianuarie – 4 mai 2021, ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_in
stalarea_tinerilor_fermieri 
 
 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_comunicare_comuni
cate_de_presa_2020 

 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
https://portal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_presa_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_presa_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_comunicare_comunicate_de_presa_2020
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Program de finanțare: 

Programul național multianual de microindustrializare 2020 
 
Obiectivul programului:  
Obiectivul Programului național multianual de microindustrializare îl constituie 
susținerea investițiilor  în sectoarele  economice  prioritare  stabilite  prin  prezenta  
procedură,  creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste 
sectoare. 
 
Solicitanți eligibili: 
Societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una 
din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, 
Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor  mici  
sau  întreprinderilor  mijlocii  în  regiunea  de  dezvoltare  București-Ilfov,care 
îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online criteriile de 
eligibilitate prevăzute în secțiunea 3.2 a proiectului de procedură, care poate fi 
consultat accesând link-ul din Informații suplimentare. 
 
Activități eligibile: 

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele 

categorii eligibile (secțiunea 4.3 a proiectului de procedură): 

 echipamente tehnologice; 

 aparate și instalații de măsură, control; 

 autoutilitare din categoria N1, N2, N3; 

 investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de 

produse și servicii (francize, etichetare ecologica, licențe), software-uri 

necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare; 

 achiziționarea de spații de lucru, spații de producție; 

 achiziționarea de bunuri; 

 realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a 

produselor sau serviciilor promovate; 

 achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei 

economii de energie; 

 achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare; 

 cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale; 

 comisionul de garantare aferent anului acordării garanției; 

 consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării 

în cadrul prezentului program și implementarea proiectului. 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                             FEBRUARIE 2021        

         
 
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
 
Valoare grant 
max. 450.000 lei 
 
Contribuție beneficiar 
min. 10% 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
* Înregistrarea on-line se 
comunică pe pagina web a 
instituției cu cel puțin 5 zile 
înainte de data începerii 
procesului de înregistrare 
propriu-zis.  
 
 
Informații suplimentare 
 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicare-
proiect-procedura-
programul-national-
multianual-de-
microindustrializare-2020/ 

 

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/
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Program de finanțare:  

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii 2020 
 
Obiectivele programului:  
Susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, 
creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii capabile să facă față competiției 
și forțelor concurențiale în condițiile globalizării piețelor. EMPRETEC este un 
program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire și asistență 
tehnică, precum și un cadru instituțional pentru dezvoltarea capacităților 
antreprenoriale și creșterea competitivității pe piața locală și internațională a 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
 
Solicitanți eligibili:  
Sectorului  întreprinderilor  mici și   mijlocii   pentru   dezvoltarea antreprenoriatului 
din România 
 
Activități eligibile: 

Prin Program se finanțează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România pentru 

sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în domenii de interes pentru 

dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoștințelor teoretice 

și cu aplicabilitate practică, necesare începerii și dezvoltării unei afaceri. 

Programul își propune: 

 identificarea întreprinzătorilor de succes; 

 dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale și a capacității 

manageriale; 

 dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri 

cu caracter inovativ; 

 dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi 

de afaceri și de produse noi; 

 mobilizarea resurselor antreprenoriale românești și întărirea dinamismului 

antreprenorial al întreprinderilor mici și mijlocii din România; 

 încurajarea schimbului de experiență și a dezvoltării relațiilor pe plan local, 

dar și la nivel internațional; 

 dezvoltarea capacității întreprinderilor mici și mijlocii de a elabora și 

implementa strategii de afaceri competitive; 

 sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea piețelor de 

desfacere și creșterea exporturilor; 

 dezvoltarea contactelor și rețelelor de afaceri în afara României și inițierea 

de cooperări transfrontaliere.  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                           FEBRUARIE  2021            

         
 
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
 
Valoare grant 
Participare la atelier de lucru (9 
zile calendaristice) și 
decontarea cheltuielilor 
eligibile ale programului  
maximum 42.000 lei/ workshop 
(onorarii trainer) 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită: 
Apel nelansat 
  
* Perioadele de desfășurare a 

workshop-urilor și locațiile vor 

fi afișate pe site-ul 

www.imm.gov.ro 

 
Informații suplimentare 
 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicarea-
proiect-procedura-
programul-unctad-empretec-
romania-pentru-sprijinirea-
dezvoltarii-intreprinderilor-
mici-si-mijlocii-2020/ 
 

http://www.imm.gov.ro/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicarea-proiect-procedura-programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinirea-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
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Program de finanțare: 

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020 

Obiectivul programului:  
Obiectivul  general  al  schemei  de  minimis  îl  constituie  stimularea dezvoltării 
meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi 
artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul 
asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, 
protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în 
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special 
a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, 
promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale. 
Programul  urmăreşte,  prin  organizarea  unui  târg  naţional  pentru  artizanat  şi 
meşteşuguri  2020,  susţinerea  micilor  meşteşugari  în  promovarea  produselor  
proprii  şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone. 
 
Solicitanți eligibili:  
Pot  beneficia  de  prevederile  Programului  operatorii  economici:  întreprinderi  mici  
şi mijlocii  definite  conform  prevederilor  Legii nr.346/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.  
361 din  6  mai  2003, societăţile  cooperative,  inclusiv  societăţile  cooperative  
meşteşugăreşti  mixte,  persoanele fizice  autorizate  care  desfăşoară  activităţi  
economice  în  mod  independent,  întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 
precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz. 
 
Activități eligibile: 

 organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei 

expoziţii cu vânzare; 

 organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în 

scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi 

meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi 

servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii 

competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a 

meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, 

promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple 

şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special 

utilizându-se tehnologii tradiţionale; 

 diseminarea de materiale informative. 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE          FEBRUARIE   2021            

         
 
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
 
Valoare grant 
Participare la Târgul naţional 
pentru artizanat şi meşteşuguri 
2020 pe durata a 3 zile și 
decontarea cheltuielilor 
eligibile ale programului 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
* Data de la care este activă 
înregistrarea on-line se 
comunică pe site-ul instituției 
cu minimum 5 zile înainte de 
data începerii procesului de 
înregistrare. 
 
Informații suplimentare 
 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicare-
proiect-procedura-
programul-national-
multianual-pentru-
sustinerea-mestesugurilor-

si-artizanatului-2020/ 

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/


 

 www.adroltenia.ro 16 
 

 

Program de finanțare: 

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de 
piaţă 
 
Obiectivul programului:  
Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea 
accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale 
acestora: 
- întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor 
de piaţă; 
- dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de 
piaţă. 
 
Solicitanți eligibili:  
Operatori economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), respectiv 
societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din secţiune 
3.2 a proiectului de procedură. 
 
Activități/ cheltuieli eligibile: 

 achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;  

 achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achiziţionarea de cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare; 

 achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

 achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de 

lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 

reglare; 

 achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; 

 investiţiile în active necorporale (brevete de inventie, mărci de produse, 

software pentru comerţul on-line); 

 achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2 Aparatură 

birotică şi 3.3 Sisteme de protecţie a valorilor umane şi material; 

 achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția 

vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost; 

 certificarea unui sistem de management (SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de 

management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management 

de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei 

alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi 

securităţii ocupaționale), simplu sau integrat. 

 realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a 

produselor sau serviciilor promovate;  

 achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 

economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse 

regenerabile/ alternative de energie; 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE 

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                           FEBRUARIE  2021            

         
 
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
Valoare grant 
max. 250.000 lei 
 
Contribuție beneficiar 
10% 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
*Înscrierea în program se face 
on-line pe pagina web a 
MEEMA.  
Data de la care este activă 
înregistrarea on-line se 
comunică pe pagina web a 
instituţiei cu minimum 5 zile 
lucrătoare înainte de data 
începerii procesului de 
înregistrare propriu-zis. 
 
Informații suplimentare 
 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicare-
proiect-procedura-
programul-de-dezvoltare-a-
activitatilor-de-
comercializare-a-produselor-

si-serviciilor-de-piata-2020/ 

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
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 achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului 

de comerţ sau servicii; 

 participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare profesională/ 

specializare/ perfecţionare profesională; 

 comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate 

instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor 

acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării 

planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii 

care utilizează credit pentru implementarea proiectului;  

 consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 

finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului 

(maximum 8000 lei fără TVA); 

 achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în 

legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează 

Programul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                          FEBRUARIE  2021            

         
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
 
Valoare grant 
max. 250.000 lei 
 
Contribuție beneficiar 
10% 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
*Înscrierea în program se face 
on-line pe pagina web a 
MEEMA.  
Data de la care este activă 
înregistrarea on-line se 
comunică pe pagina web a 
instituţiei cu minimum 5 zile 
lucrătoare înainte de data 
începerii procesului de 
înregistrare propriu-zis. 
 
 
Informații suplimentare 
 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicare-
proiect-procedura-
programul-de-dezvoltare-a-
activitatilor-de-
comercializare-a-produselor-

si-serviciilor-de-piata-2020/ 

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/
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Program de finanțare: 

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul 
femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020  
 
 
Obiectivul programului:  
Stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private 
înființate de către femei, promovarea unui sistem de informare și instruire, care să 
faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în 
contextul problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și 
cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local. 
 
Solicitanți eligibili:  

 femeile care au cetățenie română și care la data depunerii formularelor de 
înscriere au vârsta peste 18 ani și au cel puțin studii medii definitivate; 

 operatorii economici: IMM-urile (societăți comerciale, societăți cooperative, 
persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc 
cumulativ, la momentul înscrierii on-line, criteriile de eligibilitate menționate 
la pct. 4.5 din prezenta procedură. 

 
Activități eligibile: 

 Etapa I - organizarea unei Conferințe naționale dedicate femeilor 

antreprenor din România pentru maximum 400 de femei participante, care 

au deja o afacere și femei care doresc să-și deschidă o afacere, având ca 

tematică asistența oferită IMM-urilor de Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri, competitivitatea acestora și cultura antreprenorială; 

 Etapa a II-a - organizarea a 4 workshop-uri pentru maximum 160 de femei 

participante care dețin afaceri, având ca tematică adaptarea stilului de 

leadership în funcție de persoană, abilitatea de comunicare, relaționarea în 

afaceri, modalități de a motiva echipa, delegarea eficientă a sarcinilor. 

 Etapa a III-a - organizarea a 4 evenimente internaționale de tip business to 

business pentru maximum 80 de femei participante, având ca obiectiv 

creșterea abilităților IMM-urilor  conduse de femei în formarea de 

parteneriate externe. 

 

 

 

 

 

         
 
Finanțator  
Guvernul României 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
Valoare grant 
Participarea  și decontarea 
cheltuielilor eligibile ale 
programului 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
* Data de la care este activă 
înregistrarea on-line se 
comunică pe site-ul instituției 
cu minimum 5 zile înainte de 
data începerii procesului de 
înregistrare. 
 
Informații suplimentare 
http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicare-
proiect-procedura-
programul-national-
multianual-pentru-
dezvoltarea-
antreprenoriatului-in-randul-
femeilor-din-sectorul-
intreprinderilor-mici-si-

mijlocii-2020/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                            FEBRUARIE  2021            

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-in-randul-femeilor-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-2020/
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Program de finanțare: 

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

Obiectivul programului:  
 
Creșterea competitivității și a performanței economice în sectorul vitivinicol. 
Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene 
producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 sunt: 

a) restructurarea şi reconversia plantațiilor viticole; 
b) promovarea vinurilor, prin submăsura de informare pe teritoriul statelor 

membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin şi la schema 
de denumiri de origine controlată şi indicații geografice, precum şi submăsura de 
promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire 
de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul 
viţei-de-vie; 

c) asigurarea recoltei;  
d) investiții; 
e) distilarea subproduselor. 
 

Solicitanți eligibili:  
(1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, 

persoane fizice sau juridice care îşi desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol, 
precum şi forme asociative ale acestora. 

(2) Pentru măsura prevăzută la lit. b), beneficiarii sunt producătorii din 
sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale 
producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizații interprofesionale din sectorul 
vitivinicol şi/sau organisme de drept public, după caz, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

(3) Organismul de drept public poate fi beneficiar al sprijinului financiar cu 
respectarea prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al 
Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de 
sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al 
Comisiei. 

 
Activități eligibile: 

• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor 

produse în UE, care constă în acţiuni de informare în statele membre, în 

vederea informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la 

schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi 

submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 

vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a 

vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;  

• restructurarea şi reconversia podgoriilor;  

• asigurarea recoltei;  

• investiţii;  

• distilarea subproduselor. 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                                   AUGUST 2020            

   

      
 
Finanțator  
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale prin Fondul 
European de Garantare 
Agricolă (FEGA) 
 
Alocare financiara: 
Cuantumul anual al sprijinului 
financiar din partea Uniunii 
Europene pentru măsurile  
programului este de 47,7 
milioane euro.  
 
 
Contribuție beneficiar 
Normele metodologice de 
acordare a sprijinului financiar 
se acordă în funcție de tipul de 
beneficiari specifici 
fiecărei măsuri eligibile 
min. 50 % 
 
Termen limită 
Depunere continuă 
31.12.2023 
 
Informații suplimentare 
https://www.madr.ro/docs/ag
ricultura/PNS_2019-2023.pdf 
 
https://www.madr.ro/horticul
tura/viticultura-
vinificatie.html 
 
https://www.madr.ro/docs/ag
ricultura/vinuri/2019/HG-nr-

868-din-2018.pdf 
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DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                       FEBRUARIE  2021            

https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
https://www.madr.ro/docs/agricultura/vinuri/2019/HG-nr-868-din-2018.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/vinuri/2019/HG-nr-868-din-2018.pdf
https://www.madr.ro/docs/agricultura/vinuri/2019/HG-nr-868-din-2018.pdf
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Program de finanțare: 

Scheme de ajutor de stat 

 

Apel:  

Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii instituite prin 

H.G. nr. 807/2014 

 
Obiectivul apelului: 
Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de 
înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare. 
 
Solicitanți eligibili: 
IMM-uri (întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-
uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică).  
 
Activități eligibile: 
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, 

cu excepţia: 

 ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii; 

 ajutoare acordate în sectorul producţiei primare; 

 ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor 

agricole, în următoarele cazuri: 

- atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului 

sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la 

producători primari sau comercializate de către întreprinderile în 

cauză sau 

- atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de 

transferarea lor parţială sau integrală către producători primari; 

 ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 

necompetitive; 

 ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul 

cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, 

sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul energiei şi 

al infrastructurii pentru aceasta. 

 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  
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Finanțator  
Ministerul Finanțelor  
 
 
Valoare grant 
max. 37.5 mil. euro  
*valoarea proiectului min. 1 
mil. euro 
 
Contribuție beneficiar 
min. 50% 
 
Termen limită 
Se pot emite acorduri pentru 
finanțare în baza prezentei 
scheme până la data de 31 
decembrie 2023, cu 
respectarea legislației în 
domeniul ajutorului de stat, în 
limita bugetului anual alocat 
schemei. 
 
Informații suplimentare  
https://mfinante.gov.ro/dome
nii/ajutorstat 
 

https://mfinante.gov.ro/domenii/ajutorstat
https://mfinante.gov.ro/domenii/ajutorstat


 

 www.adroltenia.ro 21 
 

 
Program de finanțare: 
 
Scheme de ajutor de stat 
 
Apel:  
Ajutoare de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea 
regională prin crearea de locuri de muncă, instituite prin H.G. nr. 332/2014 
 
Obiectivul apelului: 
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de 
investiții iniţiale care determină crearea de minim 100 locuri de muncă, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei. 
 
Solicitanți eligibili: 
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt 
întreprinderi nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi 
mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea cooperației, republicată. 
 
Activități eligibile: 
Sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de 
activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 din H.G. nr. 332/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, și a celor menţionate în “Lista sectoarelor de 
activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat”. 
 
Cheltuielile eligibile: 
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 
2 ani consecutivi,ca urmare a creării de locuri de muncă. 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor 
condiții: 
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii; 
b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare 
și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării 
acesteia. 
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Finanțator  

Ministerul Finanțelor  
 
Valoare grant 

Variabila,  
Nivelul maxim al ajutorului de stat 
se stabilește corespunzător 
intensităţii maxime aprobate 
Max. echivalentul în lei a 37,5 
milioane euro – pentru Regiunile 
Nord-Vest, 
Centru, Nord-Est, Sud-Est, 
Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia 
Max. echivalentul în lei a 26,25 
milioane euro – pentru 
Regiunile  Vest şi Ilfov 
Max. echivalentul în lei 
a 7,5 milioane euro – pentru 
Regiunea Bucureşti 
 
Contribuție beneficiar 

variabilă 
50% pentru Regiunile Nord-Vest, 
Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Sud-Vest Oltenia 
65% pentru Regiunile  Vest şi Ilfov 
90% pentru  Regiunea Bucureşti 
 
Termen limită 

Se pot emite acorduri pentru 
finanțare în baza prezentei 
scheme până la data de 31 
decembrie 2023, cu respectarea 
legislației în domeniul ajutorului de 
stat, în limita bugetului anual 
alocat schemei. 
 
Informații suplimentare 
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-
332/20141 
 
 
 
 

 

https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
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Program de finanțare: 
 
Scheme de ajutor de stat 
 
Apel:  
Ajutor de stat pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de 
turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, 
precum și privind unele măsuri fiscale. 
 
Obiectivul apelului: 
Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității 
operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de 
alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al 
epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-I 
ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă. 
 
Solicitanți eligibili: 
Beneficiarii de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de 
cazare clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscal pe 
teritoriul României și agenții de turism licentiate, care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform 
acestei scheme, deținute de întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în 
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 182/2016. 
 
Activități eligibile: 
 
Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea 
acestui sector prin: 
a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din 
sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceștia; 
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o 
perioadă de minim 6 luni. 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  
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Finanțator  

Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
 
Valoare grant 

Bugetul schemei de ajutor de stat 
este estimat la 500 milioane euro, 
echivalent lei. 
 
Ajutorul se acordă sub forma unor 
granturi în vederea acoperirii 
parțiale, în cuantum de 20%, a 
perderii din cifra de afaceri sau din 
rulaj, în cazul agențiilor de turism, 
rezultată din desfășurarea 
activităților aferente codurilor 
CAEN enumerate la art. 3 alin.(2), 
suferită în anul 2020, comparativ 
cu anul 2019. 
 
Maximum 800.000 
euro/întreprindere 
 
Termen limită 

30 iunie 2021 
 
Informații suplimentare 

Monitorul Oficial (31.12.2020/ 
1330 / pag. 2-6) 
În termen de 30 zile de la data 
publicării prezentei ordonanțe de 
urgență, Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului va 
emite, prin ordin, Ghidul de 
implementare a prezentei scheme. 
http://www.monitoruloficial.ro/e
monitornew/emonviewmof.php?
fid=MS44MjAxMjcwMjY1ODQxR
SszMA== 

 

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MjAxMjcwMjY1ODQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MjAxMjcwMjY1ODQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MjAxMjcwMjY1ODQxRSszMA
http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MjAxMjcwMjY1ODQxRSszMA
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Program de finanțare: 

Energy Programme in Romania 

Apel: 
Apel 1.1. „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie 
hidroenergetică 
 
Obiectivul apelului:  
Obiectivul general îl reprezintă reducerea consumului de energie obţinută pe 
bază de cărbune şi sporirea siguranţei aprovizionării. Programul contribuie la 
obiectivele generale ale Granturilor SEE și ale Norvegiei 2014-2021, 
respectiv reducerea disparităţilor pe plan social şi economic în Spațiul 
Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele 
AELS AEM și statele beneficiare ale granturilor SEE. 
 
Solicitanți eligibili: 
Solicitanți eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau 
necomercială precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoană 
juridică în România. 
Solicitantul trebuie să fi fost înființat de cel puțin 3 ani la data limită a 
prezentului apel. 
Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau 
necomercială, stabilită ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia sau în România. 
Organizația parteneră trebuie să fi fost înființată de cel puțin 1 an la data 
limită a prezentului apel. 
 
Activități eligibile 
Apelul oferă sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități 
în domeniul hidroenergiei: 

a) renovarea sau reabilitarea centralelor hidroelectrice existente, mici 
sau mari, pentru a crește capacitatea de generare a energiei și 
eficiența producției; 

b) construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 
MW capacitate instalată); 

c) activități de creștere a capacității rezervoarelor pentru generarea de 
energie hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect; 

d) instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea 
echipamentelor, oferite de către furnizorul de echipamente, ca parte 
integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în proiectul 
de investiții).energiei 

camp: 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                           FEBRUARIE  2021            

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant 
Minimum 200.000 EUR. 
Maximum 2.000.000 EUR. 
 
- Pentru activități economice 
rata subvenției poate varia de 
la 10% la maximum 90%, în 
funcție de tipul de ajutor de 
stat acordat; 
-Pentru entități publice rata 
subvenției poate fi de 
maximum 85%; 
-Pentru ONG-uri, rata 
subvenției poate fi de 
maximum 90%. 
 
Contribuție beneficiar 
variabilă 
 
Termen limită 
31 mai 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/renewea
ble-energy/romania-
energy/call-for-proposals-
hydropower/ 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
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renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici  

NOU! Program de finanțare: 

Program pentru Energie în România 

Apeluri pentru Propuneri de Proiecte: 
1. Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi 

SEE) 
2. Apel pentru Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare gospodării (Granturi 

Norvegiene) 
 
 
Obiectivul apelului:  
Obiectivul Programului este “energie cu mai puține emisii de carbon și 
siguranță sporită a furnizării de energie”. 
Rezultatul preconizat al proiectelor este electrificarea gospodăriilor în zonele 
unde rețeaua electrică nu este fezabilă din punct de vedere economic. 
 
Solicitanți eligibili Schemă granturi mici – SGS-6.1(a): Electrificare 
gospodării (Granturi SEE) 
Orice entitate, publică sau privată, comercială sau non-comercială, precum și 
organizații non-guvernamentale, înființate ca persoană juridică în România. 
Solicitantul trebuie să fie înființat cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită 
al acestui Apel. 
Parteneri de Proiect eligibili Schemă granturi mici– SGS-6.1(a): 
Electrificare gospodării (Granturi SEE) 
Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată 
ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia ori în Romania. 
Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an înainte de termenul limită al 
acestui Apel. 
 
Solicitanți eligibili Apel de Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare 
gospodării (Granturi Norvegiene) 
Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială și 
organizații non-guvernamentale, înființate ca persoană juridică în România. 
Solicitantul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 3 ani înainte de termenul 
limită al acestui Apel. 
Parteneri de Proiect eligibili Apel de Propuneri – Apel 6.1(b): 
Electrificare gospodării (Granturi Norvegiene) 
Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată 
ca persoană juridică în Norvegia ori în Romania. 
Partenerul de Proiect trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 1 an înainte de 
termenul limită al acestui Apel. 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                           FEBRUARIE  2021            

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant 
SGS-6.1(a) 
Minimum 30.000 EUR. 
Maximum 200.000 EUR. 
Apel 6.1(b) 
Minimum 200.000 EUR. 
Maximum 2.000.000 EUR 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata de finanțare poate varia 
de la 10% la maxim 90% 
pentru entitățile care 
desfășoară activități 
economice . 
Rata grantului va fi de maxim 
100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru operatorii non-
economici. 
 
Termen limită 
29 aprilie 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/energie/apeluri-
energie 
 

https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
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Un Solicitant va depune doar o propunere de proiect, fie pentru SGS-6.1(a) 

sau pentru Apelul 6.1(b). 

 
Aceste Apeluri pentru Propuneri de Proiecte pot furniza suport pentru 
proiecte care vor electrifica gospodăriile neelectrificate și comunitățile 
unde conectarea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere 
economic, sau acolo unde gospodăriile vizate nu își permit taxele de 
conectare. 
 
Proiectele eligibile vor avea ca scop găsirea de soluții de electrificare a 
gospodăriilor rămase neelectrificate. 
 
Sunt eligibile doar gospodăriile cu rezidenți permanenți. 
 
Sursa de energie pentru proiectele de electrificare va fi: 

- o sursă de energie regenerabilă (RES), inclusiv dar fără a se limita 
la energia hidro, solară, eoliană și biomasă, ori 
-o conexiune la rețeaua electrică (poate include extinderea sau 

modernizarea rețelei, dar finanțarea nu va acoperi obligația OSD 
(operatorului de sistem) 
 
 
Exemple de activități eligibile 
- achiziționarea și instalarea de soluții de energie regenerabilă, inclusiv 

echipamentul, cablurile, structurile de suport pentru panourile voltaice,etc., 

asociate acestor resurse; 

 poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie 

electrificată; costurile care depășesc acest prag recomandat 

vor trebui justificate corespunzător 

- extinderea rețelei electrice existente; 

 poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 euro / gospodărie 

electrificată; costurile care depășesc acest prag recomandat 

vor trebui justificate corespunzător 

- managementul proiectului și personalul tehnic; 

- instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la 

utilizarea soluțiilor de electrificare cu resurse regenerabile furnizate în cadrul 

proiectului; 

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant 
SGS-6.1(a) 
Minimum 30.000 EUR. 
Maximum 200.000 EUR. 
6.1(b) 
Minimum 200.000 EUR. 
Maximum 2.000.000 EUR 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata de finanțare poate varia 
de la 10% la maxim 90% 
pentru entitățile care 
desfășoară activități 
economice. 
Rata grantului va fi de maxim 
100% din totalul cheltuielilor 
eligibile economice pentru 
operatorii non-economici. 
 
 
Termen limită 
29 aprilie 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/energie/apeluri-
energie 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  
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https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apeluri-energie
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- asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, incendiului) 

– doar costurile suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului;  

- costuri cu auditul financiar.cadrul proiectului; 

Prioritate (scor suplimentar la evaluare) va fi dată gospodăriilor izolate 

(“izolat” = gospodării situate la mai mult de 2 km de la rețeaua de alimentare 

accesibilă). 

Gospodăriile nou construite și neelectrificate și dezvoltările rezidențiale nu se 

califică pentru acordarea de sprijin financiar în cadrul acestor Apeluri de 

Propuneri, decât în cazul în care ele sunt locuite de către rezidenți care se 

califică drept “săraci” sau sunt într-o “situație de sărăcie” – grupuri 

vulnerabile, așa cum sunt definite de Legea nr. 292/2011 privind asistența 

socială. Termenul “Noi” va fi înțeles ca desemnând acele gospodării care au 

fost construite în ultimii 10 ani (de exemplu permis de construcție emis sau 

prelungit în ultimii 10 ani) calculați până la termenul limită de depunere a 

propunerilor din cadrul acestui Apel pentru Propuneri de Proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant 
SGS-6.1(a) 
Minimum 30.000 EUR. 
Maximum 200.000 EUR. 
6.1(b) 
Minimum 200.000 EUR. 
Maximum 2.000.000 EUR 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata de finanțare poate varia 
de la 10% la maxim 90% 
pentru entitățile care 
desfășoară activități 
economice. 
Rata grantului va fi de maxim 
100% din totalul cheltuielilor 
eligibile economice pentru 
operatorii non-economici. 
 
 
Termen limită 
29 aprilie 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
 
https://www.eeagrants.ro/pro
grame/energie/apeluri-
energie 
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Program de finanțare:  

Fondul pentru inovare (Innovation Fund) 

Apel:  
Apel de proiecte la scară mica pentru tehnologii avansate pentru energie 
regenerabilă, industrii consumatoare de energie, stocarea și captarea 
energiei, utilizarea și stocarea carbonului. 
 
Obiectivelel apelului: 
Prin acest apel de proiecte, sunt avute în vedere următoarele obiective: 

a) să sprijine proiecte la scară mică care demonstrează tehnologii 
extrem de inovatoare, procese sau produse care sunt suficient de 
mature și au un potențial semnificativ de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră; 

b) să ofere sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc 
ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și 
private suplimentare; 

c) să vină în completarea proiectelor la scară largă prin vizarea 
proiectelor la scară mai mică oferind astfel  oportunitatea, în special 
pentru companiile mici și mijlocii, să aibă sprijin pentru proiectul lor. 

 
Solicitanți eligibili: 

Persoane juridice care aparțin uneia dintre următoarele categorii: entități 
private, entități publice sau organizații internaționale;  
 

Activități eligibile:  

 activități care sprijină inovarea în tehnologiile și procesele cu emisii 

reduse de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva 

ETS, inclusiv captarea și utilizare carbonului ecologic  (CCU), care 

contribuie substanțial la atenuarea schimbării climatice, precum și 

produse de substituție; 

 activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor 

care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții 

de siguranță a mediului; 

 activități care ajută la stimularea construcției și funcționării inovatoare 

a energiei regenerabile și tehnologiilor de stocare a energiei. 
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Finanțator  
Comisia Europeană 
 
Valoare grant: 
Minimum 2.500.000 euro 
Maximum 7.500.000 euro 
Maximum 60% din costurile de 
capital 
 
Contribuție beneficiar: 
Minimum 40% din costurile de 
capital 
 
Termen limită 
10 martie 2021, ora 18:00 ora 
României 
 
Informații suplimentare: 
 
https://ec.europa.eu/clima/po
licies/innovation-
fund_en#tab-0-2 
 
https://ec.europa.eu/info/fun
ding-
tenders/opportunities/docs/2
021-2027/innovfund/wp-
call/call-fiche_innovfund-
ssc-2020-single-
stage_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/inea/no
de/13694 
 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/node/13694
https://ec.europa.eu/inea/node/13694
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NOU! Program de finanțare: 

COSME  

Apel: - Eliit Project – Al doilea apel de proiecte 
Inovarea şi tehnologizarea sectorului industriilor uşoare 
 
Obiectivul apelului: 

Obiectivul apelului este de a sprijini implementarea proiectelor de parteneriat şi 

transfer tehnologic între IMM-urile active în industriile TCLF (textile ∕îmbrăcăminte ∕ 

pielărie ∕ încălțăminte)  și furnizorii / proprietarii de tehnologie. 

Solicitanți eligibili: 
În cadrul acestui pot depune proiecte IMM-urile și proprietarii / furnizorii de 
tehnologie care îndeplinesc următoarele criteri: 
1. să fie constituite legal și operaționale în oricare dintre țările asociate UE sau 
COSME. 
Stat membru UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia , Spania și Suedia 
Țara asociată COSME: Albania, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Kosovo *, 
Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina 
* Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în 
conformitate cu RCSONU 1244/1999 și avizul CIJ privind declarația de 
independență a Kosovo. 
Regatul Unit al Marii Britanii 
2. Nu se află în procedură faliment sau de lichidare judiciară 
 
Condiţii specifice pentru IMM-uri: 
- Solicitantul dovedeşte încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

- Sunt active în sectorul industriilor TCLF (textile ∕îmbrăcăminte ∕ pielărie ∕ 

încălțăminte) dispuse să integreze soluții inovatoare bazate pe tehnologie în 

produsele, serviciile sau procesele sale. 

Matchmaking 

Construirea unui parteneriat între un IMM și un furnizor / proprietar de tehnologie 

este o cerință esențială pentru a depune o cerere și pentru a primi finanțare în 

cadrul programului ELIIT.  

Prin urmare, o opțiune de matchmaking va fi disponibilă la înregistrarea pe 

platforma proiectului. 
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Finanțator  
Comisia Europeană 
 
Valoare granturi:  
70.000 de euro pentru fiecare 
parteneriat încheiat 
 
Perioadă de depunere: 
25 ianuarie 2021 – 14 aprilie 
2021 
 
Informații suplimentare: 
https://ec.europa.eu/growth/t
ools-
databases/eliit/apply_en 
 
https://eliit.ems-carsa.com/ 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://eliit.ems-carsa.com/
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Proiectul ELIIT va oferi sprijin financiar direct pentru 25 de parteneriate între IMM-

uri și furnizori / proprietari de tehnologie pentru: 

- creșterea competitivității;  

- integrarea tehnologiilor la nivelul IMM-urilor; 

- promovarea unor produse, procese sau servicii noi, inovatoare sau cu valoare 

adăugată ridicată, dezvoltate în colaborare. 

Proiectul ELIIT va sprijini parteneriatele prin următoarele: 

- un program de coaching personalizat pe abilități tehnice sau soft, pentru a crește 

relevanța proiectelor și a le spori capacitățile; 

- facilitarea poziționării pe piață și a legăturilor profesionale între membrii 

parteneriatelor și alți actori cheie prin organizarea de activități de rețea și 

participarea la ateliere / conferințe și expoziții relevante; 

- organizarea și orientarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

- sprijin financiar pentru dezvoltarea de produse sau prototipuri cu valoare adăugată 

ridicată și profitabilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
Finanțator  
Comisia Europeană 
 
Valoare granturi:  
70.000 de euro pentru fiecare 
parteneriat încheiat 
 
Perioadă de depunere: 
25 ianuarie 2021 – 14 aprilie 
2021 
 
Informații suplimentare: 
https://ec.europa.eu/growth/t
ools-
databases/eliit/apply_en 
 
https://eliit.ems-carsa.com/ 
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CONTACT 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402 

Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900 

Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967 

Email: office@adroltenia.ro 

Website: https://www.adroltenia.ro/ 

Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30 

                                                              

Investim în Oameni, Idei și Proiecte valoroase 

Pentru noi, dezvoltarea regională a devenit un Standard de Excelență! 

 

 Elaborat de: 

Mihaela Lupăncescu– Şef Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

Loredana Tisan – Agent de dezvoltare Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

*Materialul prezintă o selecţie a surselor de finanţare disponibile la nivelul lunii februarie 2021. 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                           FEBRUARIE 2021            

mailto:office@adroltenia.ro
https://www.adroltenia.ro/

