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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). Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor 
multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” 
în România.  
   
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 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
( Monitorul Oficial 
11.11.2020/Partea I/1060, pag. 
2-13). 
https://www.inforegio.ro/ro/a
xa-prioritara-1/ghiduri-in-
dezbatere-publica/813-
ghidul-specific-pentru-axa-
prioritara-1-prioritatea-de-
investitii-1-1-obiectiv-
specific-1-2 
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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 - „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor 
de urgență”. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor 
NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 
cu rezidența în regiunile eligibile (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia). 
 
 
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. 
 

         
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/ 
 
 
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/ 
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 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.  

 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
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/ 
 
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/ 
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Program de finanțare: 
Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
Submăsura 4.1 
  
Apel: 
Investiții în exploatații agricole. 
 
Obiectivele apelului: 

 Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea 
restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării 
și orientării către piață, cât și a diversificării agricole; 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură; 

 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea 
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților  agricole şi a creșterii 
calităţii produselor obţinute; 

 Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea 
acestora în exploataţii comerciale precum și încurajarea dezvoltării formelor 
asociative; 

 Respectarea standardelor comunitare  aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;  

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la 
nivelul fermei.  

Solicitanți eligibili: 
 
Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii definiți în 
acord cu prevederile R 1305/2013, R 1307/2013 si PNDR 2014-2020 astfel, beneficiarii 
fermieri  sunt definiți în cadrul PNDR 2014-2020 ca fiind  persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale așa cum sunt definite în Oug. 44/2008, 
sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul 
legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi care 
desfășoară o activitate agricolă. 
 
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și 
completările ulterioare); 

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);  

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare); 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant: 
Variabilă, cuprinsă între 250.000 – 
1.500.000 euro, în funcție de tipul 
fermei și dimensiunea economică. 
 
Contribuție beneficiar 
se acordă fonduri nerambursabile 
în proporţie de la 30% până la 
maximum 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 
 
Perioadă depunere 
25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 
2022 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_4_1_exploatatii_agric
ole 
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 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

 Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de 
cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de 
cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind 
organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate 
juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de 
înființare și funcționare  specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului 
de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție 
agricolă înregistrate la APIA.  
 
În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea 
Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se 
detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele 
Universității (ex. – calculul dimensiunii economice). 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare);  

 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările 
ulterioare); 

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările 
și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri); 

 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri care au calitatea de fermieri. 

 Grup de producători și Organizație de producători (consituite în baza 
Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 
organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 
completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au 
calitatea de fermieri. 
 
 
Activități eligibile: 
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii 
corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor 
eligibile: 

 construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate 
condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, 
amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant: 
Variabilă, cuprinsă între 250.000 – 
1.500.000 euro, în funcție de tipul 
fermei și dimensiunea economică. 
 
Contribuție beneficiar 
se acordă fonduri nerambursabile 
în proporţie de la 30% până la 
maximum 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 
 
Perioadă depunere 
25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 
2022 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_4_1_exploatatii_agric
ole 
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distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate 
și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv 
propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților 
cooperative agricole/ grupuri de producători și  cheltuieli de marketing; 

 achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 
frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la 
poarta fermei sau rulote alimentare  în scopul comercializării produselor 
agricole; 

 Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor 
destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv 
construcția, modernizarea  și achiziția de echipamente pentru managementul  
gunoiului de grajd și a dejecțiilor; 

 Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, 
inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, 
realizarea de perdele naturale de protecție; 

 Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, 
desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;   

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în 
limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, 
inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, 
combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și 
întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din 
zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, 
generatoare terestre antigrindină etc).;  

 Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică 
din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;   

 Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din 
Reg. 1305/2013. Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, 
monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia 
agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor unde se desfășoară 
procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază. 

 În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind 
TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile 
purtătoare de TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant: 
Variabilă, cuprinsă între 250.000 – 
1.500.000 euro, în funcție de tipul 
fermei și dimensiunea economică. 
 
Contribuție beneficiar 
se acordă fonduri nerambursabile 
în proporţie de la 30% până la 
maximum 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 
 
Perioadă depunere 
25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 
2022 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_4_1_exploatatii_agric
ole 
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Program de finanțare: 
Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
  
Apel: 
Submăsura 4.2a  - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 
 
Obiectivele apelului: 

 îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare 
a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, 
creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele 
locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a 
organizațiilor interprofesionale; 

 facilitarea diversificării, înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi creării de 
locuri de muncă. 

 
Solicitanți eligibili: 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.2a sunt întreprinderile 
(microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind 
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și 
completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele,grupurile si 
organizatiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru 
procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. 
 
 
Activități eligibile: 
In cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții 
corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din 
fructe pentru: 

 modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare; 

 introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese 
tehnologice; 

 creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

 îmbunătăţirea controlului intern al calităţii; 

 creşterea numărului de locuri de muncă; 

 aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de 
energie şi a emisiilor de GES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant: 
rata sprijinului public 
nerambursabil va fi de 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru 
IMM-uri și 40% pentru întreprinderi 
mari: 

- Întreprinderi micro și mici:  
Intensitatea sprijinului este de 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile, fără 
a depăși  800.000 euro 
Contribuție beneficiar 

- Întreprinderi mijlocii:  
Intensitatea sprijinului este de 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile, fără 
a depăși  1.100.000 euro 

- Întreprinderi mari: 
Intensitatea sprijinului este de 40% 
din totalul cheltuielilor eligibile, fără 
a depăși  1.500.000 euro 
 
În toate cazurile mai sus, 
intensitatea sprijinului 
nerambursabil se va putea majora 
cu 20 de puncte procentuale în 
cazul investițiilor colective. 
 
Perioadă depunere 
14.10.2021 - 14.01.2022 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sector_pomicol_sm_4_2a
_procesare_produse_pomicole 
 
https://portal.afir.info/Uploads/S
esiune%20DEPUNERE%20PROI
ECTE/2021/Anunt_CerereProiec
te_sM4.2a_S01.pdf 
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   NOIEMBRIE 2021            

 
Program de finanțare:  
Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
 
Apel: 
Submăsura 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici. 

Obiectivele apelului: 

Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe 
piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole 

Solicitanți eligibili: 
 Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil 
acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
obligatorii : 

- Să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru 
o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate; 

- Să fie persoane juridice române; 
- Să acţioneze în nume propriu; 
- Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de 

finanţare; 
- Să aibă studii minime de 8 clase; 
- Să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data 

depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei 
respective de organizare : 

- Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare: 

- Ca persoană fizică autorizată; 
- Ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
- Ca întreprindere familială; 
- Societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în 

baza Legii nr.31/ 1990, reprezentată prin: 
- Asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;  
- Asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul 

persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să 
exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Deciziei de 
finanțare. În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată 
de întreprinzătorul debutant ( „societate cu răspundere limitată - debutant” 
sau „S.R.L.- D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 cu condiția 
respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în 
vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de 
finanțare;  

- Să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi 
mici, indiferent de forma de organizare economică; 

- Să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în 
sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Sprijinul public nerambursabil 
se acordă pentru o perioadă de 
maximum 3 ani și este de 
15.000 de euro, procentul de 
finanțare nerambursabilă fiind 
de 100%. 
 
Perioadă depunere 
27 august  2021 - 26 noiembrie 
2021 

Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/inform
atii_generale_pndr_investitii
_prin_pndr_sm_6_3_dezvolt
are_ferme_mici 
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CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   NOIEMBRIE 2021            

modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a 
proiectului. 

 Activități eligibile: 
 
  -  îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;  
  - creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici 
dimensiuni. 
 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 
prevăzute în Planul de afaceri.În cadrul acestei sesiuni, proiectele care vizează 
dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare 
distinctă. 
Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren 
sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau 
privind potenţialul agricol,precum şi activități de protecție a mediului (gestionarea 
efiecientă a gunoiului de grajd), construire și modernizare clădiri cu destinație 
agroalimentară, achiziția de echipamente în vederea îmbunătăţirii activităţii 
exploatației etc., activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de 
afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Sprijinul public nerambursabil 
se acordă pentru o perioadă de 
maximum 3 ani și este de 
15.000 de euro, procentul de 
finanțare nerambursabilă fiind 
de 100%. 
 
Perioadă depunere 
27 august  2021 - 26 noiembrie 
2021 

Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/inform
atii_generale_pndr_investitii
_prin_pndr_sm_6_3_dezvolt
are_ferme_mici 
 
 
 



 

 www.adroltenia.ro 12 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   NOIEMBRIE 2021            

 
Program de finanțare:  
Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
 
Apel: 
NOU ! Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală. 

Obiectivele apelului: 

 Stimularea inovării; 
 Consolidarea identității locale si a profilului local; 
 Imbunătățirea calității vieții si a atractivității zonei locale; 
 Soluționarea problemelor demografice; 
 Crearea si păstrarea locurilor de muncă in zonele LEADER; 
 Imbunătațirea egalității de sanse pentru tineri, femei, persoane in vârstă, 

persoane cu dizabilități si membrii minoritaților; 
 Cresterea competitivității la nivel local; 
 Conservarea resurselor si protectia mediului natural; 
 Aplicarea unei abordari integrate si multisectoriale. 

 
Solicitanți eligibili: 
Entități juridice private/publice, stabilite prin fisa masurii din Strategia de Dezvoltare 
Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013; 
 
In cazul in care in Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea 
dezvoltarii unor operațiuni de interes public pentru comunitate si teritoriul respectiv, 
pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul, GAL poate fi beneficiar cu 
conditia aplicarii masurilor de evitare a conflictului de interese; 
 

Activități eligibile: 

Operațiunile implementate prin LEADER trebuie sa îndeplinească cel puțin condițiile 
generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (EU) nr. 1305/2014 și să contribuie 
la atingerea obiectivelor stabilite in Strategia de Dezvoltare Locală. În cadrul national 
de implementare se vor stabili condiții generale minime de eligibilitate aplicabile sub-
măsurii 19.2.14.Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor 
din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de 
servicii, care vor fi detaliate în cadrul național de implementare, cheltuielile pot fi 
eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL. 

În cazul în care în SDL s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de 
interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant 
nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de 
evitare a conflictului de interese. Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a 
eligibilității, Agenția de Plăți se va asigura de faptul că GAL a aplicat corespunzător 
criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL. 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Sprijinul public va fi de maxim 
200.000 euro, cu respectarea 
conditiilor ajutorului de minimis. 
 
Cofinanţare 
Sprijinul public nerambursabil: 
  Intensitatea sprijinului 
public nerambursabil este de 
70%. 
  Intensitatea sprijinului 
public nerambursabil poate fi 
de 90% pentru solicitanţii care 
desfăşoară activităţi de 
producţie. 
 
Perioadă depunere 
02.11.2021 – 01.02.2022 
 
Informații suplimentare 
Portalul AFIR - informații 
FEADR, Depunere online 
proiecte FEADR 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Ponderea maxima a intensitatii 
sprijinului public nerambursabil 
din totalul cheltuielilor eligibile 
poate fi de pana la 100%, iar 
valoarea maxima a finantarii 
acordate este de 200.000 de 
euro/proiect. 
 
Perioadă depunere 
Apel nelansat. 

 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_m_19_leader_sm19_2_acti
uni_in_strategia_de_dezvoltare
_locala 
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DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   NOIEMBRIE 2021            

 
Program de finanțare 
Programul Național  pentru Dezvolare Rurală 2014 – 2020 

Apel 

SUBMĂSURILE 16.4 și 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală 
între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele AGRICOL ŞI POMICOL” 
 
Obiectivul apelului 
Obiectivul acestor sub-măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, 
în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte 
de aprovizionare.  
Sub-măsurile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi 
alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, 
ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice. 
Obiective principale: 
• Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile 
pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care 
cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale 
(cu produse alimentare), şi/sau 
• Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest 
lanț/aceste lanțuri. 
 
Solicitanți eligibili 
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin 
un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie 
de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, 
în funcție de submăsură. 
• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică); 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale; 
• Autoritati publice; 
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de 
alimentație publică. 
 
Cheltuieli eligibile 
În cadrul submăsurilor “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul de aprovizionare” aferentă sectoarelor agricol şi pomicol sunt 
sprijinite cheltuielile prevăzute în planul de marketing/studiu, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: 
 

 Studii/planuri  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a 
sprijinului este de 250.000 
de euro 
 
Contribuție beneficiar 
-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
(pentru acțiunile specifice 
sub-măsurilor 16.4 și 
16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile 
pentru acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
Perioadă de depunere  
27 august –  
31 decembrie 2021,   
ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/in
formatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_spr
ijin_pentru_cooperare_
agricola_si_pomicola 
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 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 
analize de piață, conceptul de marketing. 

 Costurile de funcţionare a cooperării  
Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 10% din valoarea maximă 

a sprijinului acordat pe proiect şi pot cuprinde: 
 Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor 

(diurnă), privind activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale; 
 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării 

activității de secretariat etc.); 
 Cheltuieli legate privind închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor 

parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare 
desfășurării cooperării. 
 

 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, 
inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă): 

 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, 
promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și 
televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, 
personalizare auto; 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept 
grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin 
intermediul lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată 
(cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din 
valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu 
mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile). 

 Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare 
și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare 
implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace 
de transport adecvate activității descrise în proiect; 

 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, 
standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în 
proiect (altele decât sediu) etc. 

 Aplicații software adecvate activității descrise în proiect; 
 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor 

descrise in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, 
inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect, 
reprezentantului legal al liderului de proiect, după caz.  
 
 
 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a 
sprijinului este de 250.000 
de euro 
 
Contribuție beneficiar 
-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
(pentru acțiunile specifice 
sub-măsurilor 16.4 și 
16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile 
pentru acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
Perioadă de depunere  
27 august –  
31 decembrie 2021,   
ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/in
formatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_spr
ijin_pentru_cooperare_
agricola_si_pomicola 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a 
sprijinului este de 250.000 
de euro 
 
Contribuție beneficiar 
-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
(pentru acțiunile specifice 
sub-măsurilor 16.4 și 
16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile 
pentru acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
Perioadă de depunere  
27 august –  
31 decembrie 2021,   
ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/in
formatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_spr
ijin_pentru_cooperare_
agricola_si_pomicola 
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 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 
Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în limita a 
5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice sM 
16.4/16.4a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a 
sprijinului este de 250.000 
de euro 
 
Contribuție beneficiar 
-100% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
(pentru acțiunile specifice 
sub-măsurilor 16.4 și 
16.4a); 
- 70% din totalul 
cheltueililor eligibile 
pentru acţiunile  specifice 
submăsurii 4.2, respectiv 
4.2a. 
 
Perioadă de depunere  
27 august –  
31 decembrie 2021,   
ora 16:00 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/in
formatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_spr
ijin_pentru_cooperare_
agricola_si_pomicola 
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Program de finanțare: 
Programul Național  de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
 

Apel: 

Submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 
 
Obiectivul apelului: 
- încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea 
gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă; 
- stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor 
asigurabile de către societățile de asigurare. 
Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se 
încadrează, conform prevederilor art. 36 şi 37 din Regulamentul nr. (CE) 
1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 17 „Gestionarea 
riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi 
prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”. 
 
Beneficiari eligibili: 
  
Beneficiarii eligibili in aria acestei submăsuri sunt fermierii activi.  
Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această 
submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 
• să fie persoană fizică sau juridică română; 
• să acţioneze în nume propriu; 
• persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să 
aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; 
• să fie fermier activ; 
• să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru 
riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească 
valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în 
contract; 
• să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri 
pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale; 
• să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu 
același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii 
existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura 
întreaga suprafață plantată cu aceeași specie; 
să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului. 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Sprijinul public nerambursabil 
acordat în cadrul acestei 
submăsuri este de 70% din 
valoarea primei 
de asigurare eligibile și plătită 
efectiv de către fermier 
(solicitantul finanțării). 
 
Perioadă depunere 
28 iulie 2021, ora 9:00 
16 decembrie 2021, ora  
15:59 
 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inves
titii_prin_pndr_sm17_1_pri
me_de_asigurare_a_culturi
lor,_a_animalelor_si_a_pla
ntelor 



 

 www.adroltenia.ro 17 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   NOIEMBRIE 2021            

Cheltuieli eligibile:  
Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc 
definite cu caracter general în Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului, acestea fiind: 
Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc 
definite cu caracter general în Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului, acestea fiind: 
• Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: 

o seceta; 
o arșița; 
o inundațiile; 
o grindina; 
o înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); 
o ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată; 
o furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. 

• Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG 
nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
• Boli ale animalelor conform prevederilor art. 37 din Regulamentul nr. 1305/ 
2013, cu modificările și completările ulterioare și care nu fac obiectul despăgubirilor 
prin alte programe cu finanțare europeană sau națională, care se regăsesc în 
Anexa nr. 5, respectiv: 

o tuberculoza bovină; 
o bruceloza bovină; 
o bruceloza ovină și caprină (B. melitensis); 
o boala veziculoasă a porcului; 
o antraxul; 
o pleuropneumonia contagioasă bovină; 
o echinococoza; 
o campilobacterioza; 
o listerioza; 
o trichineloza; 
o Escherichia coli verotoxigenă (E. coli); 
o pesta micilor rumegătoare; 
o variola ovină; 
o variola caprine; 
o dermatoza nodulară contagioasă. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Sprijinul public nerambursabil 
acordat în cadrul acestei 
submăsuri este de 70% din 
valoarea primei 
de asigurare eligibile și plătită 
efectiv de către fermier 
(solicitantul finanțării). 
 
Perioadă depunere 
28 iulie 2021, ora 9:00 
16 decembrie 2021, ora  
15:59 
 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inves
titii_prin_pndr_sm17_1_pri
me_de_asigurare_a_culturi
lor,_a_animalelor_si_a_pla
ntelor 
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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. 

 

   

      
 
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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Program de finanțare:  
Scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural 
 
Apel:  
Schemă de ajutor de Minimis pentru sectorul cultural independent  (Societăți, 
ONG, PFA, ÎI, ÎF). 
 
Obiectivul apelului: 
Susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta schemă de minimis, a căror 
activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a 
căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de 
urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 
 
Solicitanți eligibili: 
- societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu activități eligibile aferente codurilor 
CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de 
minimis. 
- persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale 
înființate în baza Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 182/2016, cu activități eligibile aferente codurilor CAEN autorizate, 
conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis. 
- organizații neguvernamentale, înființate în baza Ordonanța nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.  
Nu este obligatoriu ca organizația neguvernamentală sa fi desfășurat activitate 
economică. 
 
Activități eligibile: 
Desfășoară orice activitate cu caracter și conținut cultural sau conex în 
România în oricare din domeniile culturale sau conexe, cuprinse în schema de 
minimis, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 

 

 

 

 

         
 

 
Finanțator  
Ministerul Culturii 
 
 
Valoare grant 
- microgranturi în 
valoare de 2.000 euro 
- granturi în cuantum  
de 20% din baza de calcul, 
rezultată din desfășurarea 
activităților eligibile aferente 
codurilor CAEN autorizate, 
conform listei de coduri CAEN 
eligibile pentru schema de 
minimis, în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, dar 
nu mai mult de echivalentul în 
lei al sumei de 200.000 euro la 
nivel de întreprindere / 
întreprindere unică, pentru 
beneficiarii a căror diferență 
calculată conform bazei de 
calcul este mai mare sau 
egală cu 10.000 euro.  
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Nelansat 
 
Informații suplimentare  
http://www.cultura.ro/sche
mele-de-ajutor-financiar-
dedicate-sectorului-
cultural-din-romania-au-
fost-actualizate-ultimul 
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Program de finanțare: 
Scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural 
 
Apel:  
Ajutor de stat (cadrul COVID) pentru organizatori, librării, edituri și 
cinematografe (măsuri A, B, C, D). 
 
Obiectivul apelului: 
Susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta schemă de ajutor de stat, a 
căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 
sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării 
de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. 
 
Solicitanți eligibili: 
Masura A (organizatori de festivaluri și evenimente culturale: 
- societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu activități eligibile aferente codurilor 
CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de 
ajutor de stat; 
- persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi 
familiale înființate în baza Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 182/2016, cu activități eligibile aferente codurilor 
CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de 
ajutor de stat; 
- organizații neguvernamentale, înființate în baza Ordonanța nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare,  cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și 
caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale, înscrise în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor;  
- Nu este obligatoriu ca organizația neguvernamentală sa fi desfășurat 
activitate economică; 
- Sunt eligibile și întreprinderile mari. 
Masura B (librării): 
- societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având cod CAEN autorizat 4761 Comerț 
cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 
- Sunt eligibile și întreprinderile mari. 
Masura C (edituri): 
- Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5811 Activități de editare a 
cărților 
- Sunt eligibile și întreprinderile mari. 
Masura D (cinematografe): 

         
 

 
Finanțator  
Ministerul Culturii 
 
 
Valoare grant 
- granturi în cuantum  de 
20% din baza de calcul, 
rezultată din desfășurarea 
activităților eligibile aferente 
codurilor CAEN autorizate, 
conform Listei de coduri CAEN 
eligibile pentru schema de 
ajutor de stat, în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, dar 
nu mai mult de echivalentul în 
lei al sumei de 1.800.000 euro 
la nivel de întreprindere / 
întreprindere legată. 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Nelansat 
 
Informații suplimentare  
http://www.cultura.ro/schem
ele-de-ajutor-financiar-
dedicate-sectorului-cultural-
din-romania-au-fost-
actualizate-ultimul 
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- Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5914 Proiecția de filme 
cinematografice  
- Sunt eligibile și întreprinderile mari.  
 
Activități eligibile: 
Masura A: Desfășoară aceeași activitate cu caracter și conținut cultural în 
România în oricare din domeniile culturale cuprinse în  Schema de minimis pe 
o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 

Masura B: desfășoară activitate conform cod CAEN 4761 în România pe o 
perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 

Masura C: desfășoară activitate conform cod CAEN 5811 în România pe o 
perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului. 

Masura D: desfășoară activitate conform cod CAEN 5914 în România pe o 
perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 
Finanțator  
Ministerul Culturii 
 
 
Valoare grant 
- granturi în cuantum  de 
20% din baza de calcul, 
rezultată din desfășurarea 
activităților eligibile aferente 
codurilor CAEN autorizate, 
conform Listei de coduri CAEN 
eligibile pentru schema de 
ajutor de stat, în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, dar 
nu mai mult de echivalentul în 
lei al sumei de 1.800.000 euro 
la nivel de întreprindere / 
întreprindere legată. 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Nelansat 
 
Informații suplimentare  
http://www.cultura.ro/schem
ele-de-ajutor-financiar-
dedicate-sectorului-cultural-
din-romania-au-fost-
actualizate-ultimul 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
Finanțator  
Ministerul Finanțelor  
 
 
Valoare grant 
Minim 1 mil euro, maxim 37.5 
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/hg-
807/20141 
 
https://mfinante.gov.ro/dome
nii/ajutorstat 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
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/dome
nii/ajutorstat 
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Program de finanțare: 
Scheme de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 
 
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 fiscale pe 
teritoriul României,  agenții de turism licentiate și ghizii de turism atestați,, care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, 
conform acestei scheme, deținute de sau organizații ca 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, a 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 Schema 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. 
  
 
 
 

          

 
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 cuantum de 20%, din 
baza de calcul, rezultată  din 
desfășurarea activităților aferente 
codurilor CAEN enumerate la art. 
3 alin.(2),  în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, dar nu 
mai mult de echivalentul sumei de 
800.000 euro la nivel de 
întreprindere 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021 
 
Informații suplimentare 
Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului 
a publicat azi proiectul de ordin 
pentru procedura de 
implementare a schemei 
HoReCa (gov.ro) 
 
 
Monitorul Oficial (24.02.2021/ 186 
/ pag. 9-11) 
 
http://www.monitoruloficial.ro/e
monitornew/emonviewmof.php?
fid=MS44MjI4NjI1MzY5MDI0RSs
zMA== 
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.ovarea sau  

Program de finanțare:  
Program pentru Energie în România 

Apel: SGS 1.1: ”Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM-
uri și ONG-uri”  

 
Obiectivul apelului: 
Producția sporită de energie regenerabilă din surse de energie regenerabile 
(de exemplu biomasă/ biogaz, vânt, energie fotovoltaic, hidrologică și 
geotermică, etc.). 
 
Solicitanți eligibili:  
IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activități economice), 
înființate ca persoană legală în România. Solicitantul trebuie să fi fost înființat 
cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită al acestui Apel.  
 
Parteneri de Proiect eligibili în cadrul apelului: 
Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înființată ca 
personalitate juridică în Norvegia sau în România. Partenerul trebuie să fi fost 
înființat cu cel puțin un an înainte de data termenului limită al acestui apel. 
 
Activități eligibile: 
Suport pentru proiectele care vor elabora și implementa activități al căror scop 
este producerea de energie/electricitate din Surse de Energie Regenerabile în 
unul sau mai multe din următoarele domenii: 
 
1) Hidroenergie: 
- retehnologizarea sau reabilitarea hidrocentralelor electrice (HPP) existente 
mici sau mari, pentru a crește capacitatea de generare și eficiența producției 
de energie; 
- construirea de noi hidrocentrale la scară mică (SSHPP); 
- activități care cresc capacitatea rezervorului pentru generarea de 
hidroenergie, precum activitatea secundară dintr-un proiect; 
- instruirea personalului în ceea ce privește utilizarea și întreținerea 
echipamentului, instruire asigurată de furnizorul echipamentului, ca parte 
integrată într-un proiect de investiție (activitate secundară în proiectul de 
investiție). 
 
2) Energie geotermală: 
- dezvoltare și investiții în furnizarea de energie geotermală pentru instituții 
publice, clădiri de birouri, malluri, zone și construcții industriale, cât și locuințe 
private ca beneficiari finali; 

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant: 
Minimum 50.000 euro 
Maximum 200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata grantului poate varia de la 
30% la maxim 90%, în funcție 
de tipul de ajutor de stat 
acordat, mărimea Solicitantului 
și alte elemente incluse în 
prevederile Regulamentului. 
 
Termen limită 
3 decembrie 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/2021_ro-
energy_call-sgs-1.1-
res_v.1.3-
sept.2021_deadline-updt-
1.pdf 
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- activități care să sporească capacitatea de producere a energiei termice; 
- instruirea personalului privind utilizarea și întreținerea echipamentului, 
instruire asigurată de furnizorul echipamentului ca parte integrată a unui 
proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiții); 
- retehnologizarea/renovarea sistemului de distribuire a energiei geotermale 
(activitate secundată). 
3) Energie regenerabilă din alte surse (SRE): 
- proiecte care utilizează substraturi de origine biologică (gunoi de grajd, resturi 
de alimente, nămol, deșeuri de abator, culturi energetice, deșeuri lemnoase 
etc.) pentru producția de energie electrică și încălzirea/răcirea comunităților 
locale; 
- dezvoltarea și investiții în instalații industriale private pentru proiecte de 
producere a energiei, bazate pe deșeuri;  
- energie solară și eoliană: noi proiecte la scară mică (capacitate instalată de 
maxim 1.000 kW) și producția de energie electrică pentru utilizare în regim 
propriu de către Solicitant (de exemplu: nu pentru vânzarea în scopuri de 
profit). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
 
 
Finanțator  
SEE 2014-2021 
 
 
Valoare grant: 
Minimum 50.000 euro 
Maximum 200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Rata grantului poate varia de la 
30% la maxim 90%, în funcție 
de tipul de ajutor de stat 
acordat, mărimea Solicitantului 
și alte elemente incluse în 
prevederile Regulamentului. 
 
Termen limită 
3 decembrie 2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/2021_ro-
energy_call-sgs-1.1-
res_v.1.3-
sept.2021_deadline-updt-
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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 Dobre – Şef Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

Beatrice Georgescu – Agent de dezvoltare Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

Paralescu Alexandru Silviu – Agent de dezvoltare Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

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


