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2 CE ESTE ANALIZA?

• Scopul și domeniul de aplicare al analizei 

• Analiza nevoilor și provocărilor specifice finanțării măsurilor de 

acțiune locală în domeniul climei, inclusiv a planurilor 

menționate în cadrul PNEC 

• Cadrul financiar disponibil

▪ Ce scheme de finanțare sunt disponibile pentru acțiunile climatice locale ale 

municipalităților mici și mijlocii din România? 

▪ Care sunt condițiile de accesare? 

▪ Există posibilitatea de a participa la elaborarea priorităților de finanțare? 

▪ Alte concepte de finanțare posibile și aplicabile la nivel local
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9 CADRUL FINANCIAR 2014-2020



10 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL 2021-2027

• Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) 

cuprind:

▪ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

▪ Fondul Social European (FSE)

▪ Fondul de Coeziune (FC)

▪ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

▪ Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)



11 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL 1.1

• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

▪ Urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în UE, prin 

corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

▪ Fondul sprijină investițiile ce vizează următoarele domenii prioritare: 

dezvoltarea regională (în special prin investiții în infrastructură), agendă 

digitală, creșterea competitivității IMM-urilor, eficiența energetică și 

energia regenerabilă, cercetarea și inovarea, dezvoltarea urbană durabilă. 

▪ FEDR sprijină și cooperarea transfrontalieră, transnațională și 

interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.



12 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL 1.2

• Fondul Social European (FSE)

▪ Este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de

muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură

oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii europeni.

▪ Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei - angajații,

tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă (inclusiv grupuri

defavorizate) și sprijină consolidarea capacității instituționale.

▪ Fondul Social European urmărește promovarea, în cadrul Uniunii, a

facilităților de ocupare a forței de muncă și a mobilității geografice și

profesionale a lucrătorilor.

▪ De asemenea, facilitează adaptarea la transformările industriale și la evoluția

sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie profesională.



13 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL 1.3

• Fondul de Coeziune (FC)

▪ Finanțează proiecte de infrastructură de mediu, energie și

transport, prin creșterea eficienței energetice, utilizarea

surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului

feroviar, susținerea intermodalității, consolidarea

transportului public etc. 

▪ Banii din acest fond sunt destinați Statelor Membre care au 

un venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% 

din media UE.



14 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL 2021-2027

• Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții 

(Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor 

Operaționale
Structura Programelor Operaționale 2021-2027

Program Operațional Sursa de finanțare

Dezvoltare Durabilă - PODD
▪ Fondul European de Dezvoltare Regională
▪ Fondul de Coeziune

Tranziție Justă - POTJ ▪ Fondul pentru o Tranziție Justă

Transport - POT ▪ Fondul European de Dezvoltare Regională
▪ Fondul de Coeziune

Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare - POCIDIF

▪ Fondul European de Dezvoltare Regională

Sănătate - POS
▪ Fondul European de Dezvoltare Regională

▪ Fondul Social European+

Educație și Ocupare - POEO ▪ Fondul Social European+

Incluziune și Demnitate Socială - POIDS
▪ Fondul European de Dezvoltare Regională
▪ Fondul Social European+

Programe Operaționale Regionale - POR ▪ Fondul European de Dezvoltare Regională

Asistență tehnică - POAT ▪ Fondul European de Dezvoltare Regională
▪ Fondul Social European+



15 PROGRAMELE OPERAȚIONALE REGIONALE

• O sursa majora de finanțare pentru autoritățile locale și județene este 

reprezentată de Programele Operaționale Regionale, acestea fiind 

organizate pe regiuni de dezvoltare după cum urmează:

Programul Operațional Regional
Județe componente ale 

Regiunii de Dezvoltare

Programul Operațional Regional București-Ilfov București și Ilfov

Programul Operațional Regional Centru Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Programul Operațional Regional Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

Programul Operațional Regional Nord-Vest
Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-

Năsăud

Programul Operațional Regional Sud-Est Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Programul Operațional Regional Sud-Muntenia
Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița, Călărași

Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Programul Operațional Regional Regiunea Vest Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara
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Prioritatea Alocare orientativă (mil euro)

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin
inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

284

Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase
cu mediul

555

Prioritatea 4 : O regiune accesibilă 204

Prioritatea 5 : O regiune educată 102

Prioritatea 6 : O regiune atractivă 98

Prioritatea 7 : Asistență tehnică.

versiunea Septembrie 2020
POR NORD-VEST
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versiunea Septembrie 2020 ( link: https://bit.ly/3anHexu )

POR REGIUNEA VEST

https://bit.ly/3anHexu


18 POR

• Proiectele pot fi finanțate prin programele operaționale regionale 

prin următoarele axe prioritare:

Infrastructură verde - Axa prioritară 3

Eficiență energetică a clădirilor publice și private - Axa prioritară 3

Sisteme moderne de încălzire centralizată (existente sau noi) - Axa prioritară 3

Transport ecologic - Axa prioritară 3

Digitalizare - Axa prioritară 2

Infrastructură pentru educație - Axa prioritară 5 

Turism/patrimoniu cultural - Axa prioritară 6

Infrastructură rutieră - Axa prioritară 4

Pentru mai multe detalii despre tipurile de investiții eligibile, puteți consulta Programul Operațional Regional pentru

regiunea din care faceți parte pe site-ul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene/ POR -ul specific regiunii

dumneavoastră (vezi link-urile către aceste informații – mai sus).
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▪ Asocieri (cu alte orașe, cu Consiliul Județean)

▪ Proiecte integrate (integrarea acțiunilor climatice în alte investiții )

▪ Combinarea măsurilor de atenuare și de adaptare

▪ Agregarea proiecte la scară mică

▪ Parteneriatul cu alte UAT și părțile interesate locale

▪ Explorarea instrumentelor care nu acordă granturi

▪ Utilizarea instrumentelor fiscale și a stimulentelor pentru a completa alte surse 

de finanțare

▪ Promovarea acțiunilor climatice în comunitatea locală

▪ Fructificarea expertizei locale (Agenții pt. energie, OER, etc.)

▪ Lipsa de cunoaștere cu privire la opțiunile de finanțare a schimbărilor climatice

▪ Capacitate administrativă insuficientă și insuficiența cunoștințe tehnice

▪ Constrângeri bugetare (cofinanțare) și de reglementare

▪ Dificultăți în asigurarea „bancabilității” potențialelor investiții

▪ Constrângeri politice

▪ Provocări în îndeplinirea cerințelor fondurilor UE din toate fazele proiectului

BARIERE & RECOMANDĂRI



20 CADRUL FINANCIAR DISPONIBIL - surse
LINK WEB

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene https://bit.ly/2PZ8J9J

Ministerul Mediului https://bit.ly/2OIsGkr

Programul LIFE pentru România https://bit.ly/3tgp6gD

Administrația Fondului pentru Mediu https://bit.ly/3wQP4cH

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020.

https://bit.ly/3teM0ol

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov https://bit.ly/3uFLKiC

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru https://bit.ly/3a8mSIr

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est https://bit.ly/3g5L02g

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est https://bit.ly/2RlHhmP

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia https://bit.ly/3uMG7zj

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia https://bit.ly/3sfsEhC

Agenția pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest https://bit.ly/3wS6eqj

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) https://bit.ly/3a7o5zE

Banca Europeană pentru Investiții – Biroul România https://bit.ly/3wKOInQ

Banca Europeana pentru Investiții - ELENA grant https://bit.ly/3wQjRq7

Granturile SEE și Norvegiene https://bit.ly/3wQQgwK

https://bit.ly/2PZ8J9J
https://bit.ly/2OIsGkr
https://bit.ly/3tgp6gD
https://bit.ly/3wQP4cH
https://bit.ly/3teM0ol
https://bit.ly/3uFLKiC
https://bit.ly/3a8mSIr
https://bit.ly/3g5L02g
https://bit.ly/2RlHhmP
https://bit.ly/3uMG7zj
https://bit.ly/3sfsEhC
https://bit.ly/3wS6eqj
https://bit.ly/3a7o5zE
https://bit.ly/3wKOInQ
https://bit.ly/3wQjRq7
https://bit.ly/3wQQgwK
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE 
DURABILĂ (PODD) 2021-2027

• Axă prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și 

tranziția la o economie circulară
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANZIȚIE JUSTĂ -
(POTJ) 2021-2027

• Axa prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și 

infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduce

• Axa prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și 

consolidarea economiei circulare
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT -
(POT) 2021-2027

• Axa prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială

• Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea 

gradului de utilizare a transportului cu metroul 

• Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, 

durabilă și reziliență în fața schimbărilor climatice, prin creșterea 

calității serviciilor de transport pe calea ferată

• Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT -
(POT) 2021-2027

Exemple concrete de investiții posibile prin cadrul Programului Operațional:

▪ Investiții în modernizarea și dezvoltarea terminalelor intermodale

▪ Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal

▪ Investiții în legăturile între principalele hub-uri de transport (gară,

aeroport, port, punct vamal, parc industrial, terminal intermodal)

▪ Investiții în infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații aferente)

Investiții în material rulant, modernizare instalații,

▪ Investiții în echipamente conexe, măsuri de creștere a accesibilității

persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv sisteme de siguranță

▪ Modernizarea stațiilor ale căror condiții de desfășurare a călătoriilor

nu corespund standardelor de siguranța actuale

▪ Susținerea integrării călătoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme

de transport public de călători

▪ Construcția/modernizarea variantelor ocolitoare,

▪ Construcția/modernizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei

rutiere primare



25

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI 
REZILIENȚĂ 

• Propuneri de componente:

I.1 Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, lucrări de

combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea

I.3 Managementul deșeurilor și economie circulară

I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană

I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică

I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică

III.8 Transport rutier și autostrăzi

IV.1 Fondul de reziliență pentru localități

IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace

IV.4 România Velo – Încurajarea transportului și turismului pe bicicletă, pedestru și alte forme

nemotorizate

IV.5 România Atractivă
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GRANTURILOR SEE (SPAȚIULUI ECONOMIC 
EUROPEAN) ȘI NORVEGIENE

▪ dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în
situații de risc, drepturile omului;

▪ energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică;

▪ dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM;

▪ sănătate publică;

▪ cercetare;

▪ patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală;

▪ justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen;

▪ afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității;

▪ educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri;

▪ dialog social și muncă decentă;

▪ cetățenie activă – societate civilă;

▪ mediu și schimbări climatice.
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PROGRAMELE BĂNCII EUROPENE PENTRU 
INVESTIȚII – CLIMATE BANK

▪ Adaptarea la schimbări climatice - proiecte care anticipează efectele negative ale schimbărilor climatice și luăm

măsurile adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele rezultate.

• De exemplu, astfel de investiții includ proiecte care:

• Reduc riscul de inundații,

• dezvoltă orașe rezistente,

• împădurirea.

▪ Atenuarea schimbărilor climatice - proiecte care reduc sau previn emisiile de gaze cu efect de seră.

• De exemplu, acest lucru se poate face prin investiții în:

• cercetare și dezvoltare de tehnologii cu emisii reduse de carbon,

• energie regenerabilă,

• soluții de transport cu emisii reduse de carbon,

• descarbonare industrială.

▪ Sustenabilitatea mediului - activitățile care promovează gestionarea durabilă a resurselor naturale, a

biodiversității și a mediului.

• Mai multe informații prin Biroul România : link https://bit.ly/3wKOInQ

• ELENA programul de asistență tehnică sub formă de grant 
(link: https://bit.ly/3wQjRq7)

https://bit.ly/3wKOInQ


28 EUROPEAN CITY FACILITY - EUCF 

▪ SECOND CALL OPEN 29 March - 31 May 17:00 (Brussels time) 2021

• 1st call: 25 May 2020 - 2 October 2020

• 2nd call: March - April 2021

• 3rd call: October - November 2021

• 4th call: May - June 2022

• Mai multe informații prin OER
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Nu ezitați să ne contactați 
ÎNTREBĂRI?

A
Q
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FINANȚATOR Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

Program de finanțare Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în 

depozite municipale temporare

(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI

ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021)

Obiectivul programului Creșterea capacității de a gestiona/ reduce/ elimina riscurile 

generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale

Solicitanți eligibili Orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/ 

județean)

Partenerii de proiect pot fi:

Din România: ONG-uri; Societăți comerciale; Instituții publice; 

Organizațiile publice de cercetare; Instituții de învățământ 

superior;

Din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, 

comercială sau necomercială, cu personalitate juridică, 

înființată în unul dintre Statele Donatoare.

Activități eligibile Proiectele vor viza exclusiv elaborarea și implementarea unor 

măsuri în vederea închiderii depozitelor temporare de deșeuri 

municipale, precum și activități care pot contribui în mod 

indirect la remedierea calității mediului din zona depozitelor 

de deșeuri.

Activități eligibile sunt:

• Servicii de consultanță;

• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, 

workshop-uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de 

decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind 

închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale, 

vizate de proiect;

• Elaborarea unor studii de impact asupra 

mediului privind riscurile create de depozitele temporare de 

deșeuri municipale;

• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de 

închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;

• Elaborarea unor studii de fezabilitate 

privind implementarea măsurilor de închidere a depozitelor 

temporare de deșeuri municipale;

• Implementarea măsurilor de închidere a 

depozitelor temporare de deșeuri municipale;

▪ Elaborarea unor ghiduri de bune practici în 

vederea replicării rezultatului proiectului sau a 

măsurilor de închidere precum și implementarea 

acestora.

Valoarea grantului Minim 1.300.000 euro

Maxim 2.500.000 euro

Contribuția beneficiarului 0%

Termen limită 30 iunie 2021, ora 17.00

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3fp8IX4

APELURI DE PROIECTE DESCHISE 

https://bit.ly/3fp8IX4
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Administrația Fondului pentru Mediu

Program de finanțare Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

cu destinație de unități de învățământ

Obiectivul programului Modernizarea clădirilor publice cu destinație de 

unități de învățământ, prin finanțarea de activități/ 

acțiuni specifice realizării de investiții pentru 

creșterea performanței energetice a acestora

Solicitanți eligibili Unitățile administrativ- teritoriale organizate la nivel 

de comună, oraș sau municipiu

Activități eligibile • Măsurile de creștere a eficienței energetice 

(cu asigurarea condițiilor de confort interior) 

includ lucrări de intervenție/ activități 

aferente investiției de bază

• Măsurile conexe care contribuie la 

implementarea proiectului pentru care se 

solicită finanțare 

Valoarea grantului UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori -

maxim 1,5 milioane lei;

UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori - maxim 

3 milioane lei.

Contribuția beneficiarului Minim 10%

Termen limită 03 mai 2021, ora 10:00 - 02 iulie 2021, ora 14:00

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3u6cBUL

https://bit.ly/3u6cBUL
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare Decontaminarea siturilor poluate istoric - proiecte noi

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 4, O.S. 4.3)

Obiectivul programului Implementarea unor măsuri de decontaminare și ecologizare a unor situri 

contaminate și abandonate deținute de autoritățile publice sau pentru care 

acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare

Solicitanți eligibili Autoritățile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate 

acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la 

dispoziția acestora de către proprietar - printr-un act juridic - în vederea 

implementării proiectului

Activități eligibile Proiectele vor cuprinde activități de decontaminare și ecologizare a siturilor 

poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității 

solului în vederea protejării sănătății umane. Investițiile propuse spre finanțare 

se vor concentra pe diminuarea riscului existent pentru sănătatea umană și 

pentru mediu cauzat de activitățile industriale desfășurate în trecut și instituirea 

de măsuri adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, astfel încît să se 

atingă riscul acceptabil.

Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru 

acțiunile de decontaminare (bio-decontaminarea siturilor poluate).

Valoarea grantului Buget alocat apelului:

5.716.409 euro

Contribuția beneficiarului Pentru beneficiari autorități publice locale/ instituții subordonate acestora, 

finanțate de la bugetul de local:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%

Termen limită 30 iunie 2022

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/31qvOEx

https://bit.ly/31qvOEx
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții 

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020,

AP 3, OS 3.1)

Obiectivul programului Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 

România

Solicitanți eligibili Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene;

Ministerul Mediului;

Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;

Primăria Municipiului București, primăriile de sector;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Administrația Fondului pentru Mediu;

Activități eligibile A. Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea și extinderea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor;

B. Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru 

guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a 

instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor;

C. Implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul municipiului 

București și al orașelor;

D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și 

nepericuloase;

E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 

2020 (după caz);

F. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management 

integrat ale deșeurilor la nivel județean).

Valoarea grantului Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor

Contribuția beneficiarului Pentru beneficiari autorități publice locale:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%

Termen limită 1 iulie 2022

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3rwfo89

https://bit.ly/3rwfo89
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Guvernul României

Program de finanțare Programul național de construcții de interes public sau social

Obiectivul programului Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv 

demarat anterior de beneficiar

Solicitanți eligibili Autoritățile administrației publice centrale,

autoritățile administrației publice locale,

alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate 

publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale,

inclusiv persoane fizice și juridice în cazul

Subprogramului "Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv 

demarat anterior de beneficiar.

1. Subprogramul ”Săli de sport”

2. Subprogramul ”Bazine de înot”

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5. Subprogramul ”Unități și instituții de

învățământ de stat”

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7. Subprogramul ”Unități sanitare”

8. Subprogramul ”Săli de cinema”

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de

locuințe situate în localități din zone efavorizate”

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare 

cu apă”

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului Nu există limită stabilită

Contribuția beneficiarului 0%

Termen limită Depunere continuă

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3fkCSKY

https://bit.ly/3fkCSKY
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,

AP 9, PI 9.1)

Obiectivul programului Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate

Solicitanți eligibili • Unități Administrativ Teritoriale Oraș/ Municipiu/ sectoarele municipiului București - ca membre în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare

• Parteneriate între UAT Oraș/ Municipiu/ sectoarele municipiului București - membru în Grupul de Acțiune Locală din 

cadrul Listei SDL- urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale

• Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, 

inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati 

recreativ-educative, culturale, agrement și sport

• Întreprinderi de economie socială de inserție

Activități eligibile Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel loca l în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:

• investițiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitare/ modernizare locuințelor sociale

• investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale - constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ 

dotarea centrelor comunitare integrate medico-socială;

• investiții în infrastructura de educație - construire/ reabilitare/ modernizare/ dotarea de unități de 

învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale etc.);

• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;

• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de 

inserție.

Valoarea grantului Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile:

30.000 euro - pentru apelurile de proiecte

POR/2019/9/9 .1/1/7 REGIUNI si

POR/2019/9/9 .1/1/BI

20.000 euro - pentru apelul de proiecte

POR/2019/9/9 .1/1/Întreprinderi

Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură la nivel de strategie: 

4.900.000 euro

Contribuția beneficiarului 0% în cazul întreprinderilor de economie socială de inserție

Minim 2% pentru celelalte categorii de beneficiari

Termen limită 31 decembrie 2021, ora 10:00

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3m0UVaa

https://bit.ly/3m0UVaa
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare Dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, 

AP 7, OS 7.1)

Obiectivul programului Promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare în vederea 

reducerii pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

Solicitanți eligibili Unități administrativ teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare, prin 

autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în 

cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) precum și din alte localități, în limita 

resurselor financiare disponibile

Activități eligibile • Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate 

(Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea 

investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea 

asigurării sustenabilității

• Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât 

cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse și selectate spre finanțare 

în condiții similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele 

financiare disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan 

cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în 

considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Valoarea grantului Maxim

20.000.000 euro

Contribuția beneficiarului Minim 2%

Termen limită 31 decembrie 2021, ora 17

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3wcdMnp

https://bit.ly/3wcdMnp
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Guvernul României

Program de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei 

durabile Instituit prin 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 158/ 2020

Obiectivul programului Contribuția la susținerea managementului energiei 

durabile la nivelul localităților sărace/ subdezvoltate din 

România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, 

sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire 

la eficiența energetică și energia regenerabilă

Solicitanți eligibili Unitățile administrativ- teritoriale din regiuni sărace/ 

subdezvoltate ale României

Activități eligibile Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul 

Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din 

următoarele domenii specifice:

• reabilitarea termică a clădirilor publice,

• termoficare,

• furnizarea de energie,

• inclusiv regenerabilă,

• iluminat public,

• transport public,

• planificare urbană.

Valoarea grantului Variabilă

Contribuția beneficiarului 15%

Termen limită 31 decembrie 2025

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3u1KuWO

https://bit.ly/3u1KuWO
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APELURI DE PROIECTE DESCHISE 
FINANȚATOR Guvernul României

Program de finanțare Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic

Obiectivul programului Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu 

energie electrică

Solicitanți eligibili Unitățile administrativ teritoriale - municipii, altele decât 

cele reședință de județ, localități declarate statiuni turistice 

și localități aferente zonelor metropolitane ale municipiilor 

reședință de județ

Activități eligibile Prin Program se finanțează stațiile de reîncărcare formate 

din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de 

același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, 

din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea 

multistandard în curent continuu, la o putere > 50 Kw și 1 

punct de reîncărcare permite încărcarea în curent 

alternativ la o putere >22 Kw a vehiculelor electrice. Stația 

de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile 

declarate.

Valoarea grantului Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de 

reîncărcare este de 190.000 lei

Valoarea maximă acordată variază în funcție de tipul de 

beneficiar

Contribuția beneficiarului Minim 2%

Termen limită APEL NELANSAT

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3u78c3M

https://bit.ly/3u78c3M
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