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Introducere 

Conectarea acțiunilor climatice europene și locale (BEACON) promovează acțiunile în domeniul climei și 

facilitează schimbul între guvernele naționale, municipalități și școli din șase țări europene. Proiectul își 

propune să consolideze cooperarea bi- și multilaterală și să creeze ambiția comună de realizare a Acordului de 

la Paris. Prin intermediul serviciilor comune adaptate de învățare, de colaborare în rețea și de consiliere, factorii 

de decizie politică, actorii municipali și educatorii dobândesc competențe tehnice și legate de procese care îi 

ajută să dezvolte, să rafineze și să pună în aplicare măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).  

Un obiectiv special al proiectului BEACON sunt acțiunile climatice la nivel local; 25 de municipalități din 

Republica Cehă, România, Grecia, Polonia și Portugalia beneficiază de asistență tehnică și de instruire la locul 

de muncă pentru transferul de bune practici și implementarea cu succes a acestora în contextul lor local.  

Pe lângă conștientizarea creșterea cunoștințelor la nivel local și disponibilitatea de a pune în aplicare măsurile 

de acțiune climatică, finanțarea necesară este un factor important. În general, există o gamă largă de opțiuni, 

de la fonduri UE, naționale și internaționale la scheme ESCO sau finanțare comunitară.  

În special finanțarea UE în cadrul politicii de coeziune joacă un rol important în investițiile în infrastructura 

publică în majoritatea țărilor din Europa Centrală, de Est și din sudul UE. Totuși, aceste instrumente și programe 

de sprijin sunt adaptate diferit în funcție de țară, de cadrul existent, de capacități/competențe și de structura 

autorităților locale. UE urmărește neutralitatea climatică până în 2050 pentru a-și respecta angajamentele 

asumate în temeiul Acordului de la Paris.  

Se preconizează că bugetul UE pentru perioada 2021-2027 va fi un motor de impact în direcția neutralității 

climatice, în special pentru domeniile energii regenerabile, eficiență energetică și transport durabil. 

Prin intermediul Next Generation EU și al obiectivului sporit de integrare a climei de 30 %, cheltuielile pentru 

programele de acțiune în domeniul climei se vor mai mult decât dubla în comparație cu bugetul precedent UE.  

Municipalitățile BEACON au numit în mod repetat lipsa de finanțare și dificultatea de a accesa finanțarea 

adecvată ca fiind unul dintre principalele obstacole în calea punerii în aplicare a măsurilor de atenuare a 

schimbărilor climatice. În mod specific, pe parcursul proiectului au fost exprimate următoarele preocupări și 

întrebări:  

• Care sunt principalele oportunități de finanțare ale UE, inclusiv termenele și specificațiile?  

• Ce se știe deja despre obiectivul și impactul cadru financiar multianual 2021 - 2027 asupra 

investițiilor municipale (mari)?  

Unele municipalități au amânat deciziile până când vor exista mai multă claritate cu privire la noile condiții. 

Procedurile de finanțare sunt adesea complexe (inclusiv pentru fondurile naționale). Municipalitățile au fonduri 

proprii limitate.  

În unele țări (Grecia, România), criza financiară și economică din 2008 afectează în continuare gospodăriile 

municipale și private. Majoritatea municipalităților au utilizat deja fonduri structurale UE prin intermediul 

programelor operaționale regionale respective;  dar nu la o sumă satisfăcătoare sau nu într-un mod strategic.  

Multe municipalități au tendința de a acorda prioritate măsurilor privind schimbările climatice bazate pe 

disponibilități cunoscute de finanțare, mai degrabă decât pe nevoile lor prioritare.  
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În general, granturile cu rată de finanțare ridicată sunt preferate pentru a minimiza riscurile asumate de 

municipalități. Instrumentele de finanțare mai inovatoare fie nu sunt cunoscute, fie sunt considerate 

neadecvate în ceea ce privește proiectarea sau considerate prea riscante.  

Personalul municipal nu are adesea competențele necesare pentru a evalua capacitatea bancară a investițiilor 

potențiale, iar ofertele din partea băncilor de investiții sau de dezvoltare sunt adesea considerate a nu fi 

adecvate municipalităților mai mici. 

 

ȘCOPUL ACEȘȚUI ȘȚUDIU 

Această lucrare vizează o analiză a posibilităților de finanțare a acțiunilor climatice municipale din România 

pentru a crea baza pentru o mai bună planificare financiară strategică și dezvoltarea proiectelor în 

municipalități.  

Întrucât programele și fondurile financiare diferă de la o țară la alta, studiul a evaluat în mod critic diferitele 

opțiuni – în special oportunitățile de finanțare de la UE – și se concentrează asupra a ceea ce este disponibil și 

relevant pentru municipalitățile mici și mijlocii din România (28.000-120.000 de locuitori). 

 

MEȚODOLOGIA  

Punctul de plecare îl reprezintă nevoile și experiențele respective ale municipalităților, aplicabilitatea 

instrumentelor financiare inovatoare, utilizarea fondurilor naționale și ale UE și configurarea structurală a 

municipalităților pentru a se baza în mod eficient pe aceste resurse financiare.  

Grupul țintă al analizei este format din municipalități mici și mijlocii. Acest raport le sprijină în accesarea 

finanțărilor pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice cuprinse în planurile locale de acțiune.  

Scopul studiului este evidențierea opțiunilor pentru finanțarea acțiunilor climatice, în special implementarea 

proiectelor care vizează energiile regenerabile, eficiența energetică în clădiri și investițiile în infrastructura 

durabilă. Aceasta include guvernanța (de exemplu, dezvoltarea strategiei climatice), energia, sectorul de 

încălzire / răcire (eficiența energetică, producția de energie electrică din surse regenerabile de energie SRE, 

încălzirea/răcirea SRE), mobilitate sustenabilă (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, e-mobilitate, transport 

public, ciclism și mers pe jos, intermodalitatea, gestionarea mobilității municipale), planificarea urbană durabilă 

și gestionarea deșeurilor.   

Alte subiecte asociate sunt biodiversitatea, economia circulară, agricultura și alte forme de protecție a 

mediului. Acestea nu sunt un punct central al acestui studiu dar au fost analizate acolo unde există finanțare.  
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Studiul este realizat după metodologia Cercetarea de birou prin analiza informațiilor publice expuse pe canalele 

de comunicare oficiale ale principalelor entități naționale și europene cu atribuții în zona politicilor publice 

privind provocările generate de schimbările climatice precum și gestiune surselor de finanțare disponibile. 

Cercetarea de birou se bazează pe colectarea și identificarea informațiilor secundare relevante din 

documentele programelor și ale proiectelor, precum și din alte surse secundare disponibile, precum cercetări 

și evaluări deja existente pe subiectul respectiv,  website-uri, materiale promoționale, sisteme de monitorizare, 

statistici disponibile etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul acoperă următoarele:  

1. Scurtă introducere: Scopul și domeniul de aplicare al analizei. 

2. Prezentarea generală și analiza nevoilor și provocărilor specifice finanțării măsurilor de acțiune locală 

în domeniul climei, inclusiv a planurilor menționate în cadrul  Planului Național Integrat în domeniul 

Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021-2030.  

3. Cadrul financiar disponibil: 

3.1 Ce scheme de finanțare (europene, naționale, locale) sunt disponibile pentru acțiuni climatice 

locale în municipalitățile mici și mijlocii din România? Ce pot finanța municipalitățile prin acestea?  

3.2 Care sunt condițiile cheie ale aplicației?  

3.3 Ce posibilități există pentru părțile interesate de a participa la elaborarea priorităților de 

finanțare sau de a contacta organizațiile relevante?  

4. Care sunt alte concepte de finanțare posibile și aplicate la nivel local (de exemplu, combinarea 

fondurilor publice și private, crowdfunding, a schemelor ESCO, a împrumuturilor (de exemplu, prin 

intermediul BEI – Banca Europeană de Investiții, BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, CEB – Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și a obligațiunilor verzi), inclusiv exemple 

de bune practici din municipalitățile mici și mijlocii din țară?  

5. Recomandări și surse de informare oficială 
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ANALIZA NEVOILOR 

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă două dintre cele mai grave amenințări ale lumii, iar 

Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării 

durabile – economică, socială și de mediu. Agenda 2030 este corelată cu Pactul Verde european (European 

Green Deal) care definește strategia de dezvoltare a UE ca primul continent neutru din punct de vedere climatic 

până în 2050. Pactul Verde European are ca scop reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră la zero până 

în 2050, pentru reducerea poluării și restaurarea biodiversității.  

România se numără printre țările cu cele mai scăzute emisii de gaze cu efect de seră (GES) pe cap de locuitor 

din UE, însă, prin raportare la indicatorul de tone de emisii/ 10.000 EUR PIB, România ocupă printre primele 

locuri în UE.  

Conform ultimului raport de țară, în România, principalul sector care cauzează poluare atmosferică rămâne 

sectorul energetic. În 2017, ponderea surselor de energie regenerabilă în consumul total de energie era de 

24,5%, iar sectorul energiei contribuia cu 30% din totalul emisiilor de GES, la care se adaugă emisiile de ape 

uzate și producția de deșeuri. Valoarea mare a emisiilor GES din sectorul energiei este dată de faptul că 

producția de energie se bazează  și pe cărbune.  

Sectorul agricol reprezintă 17% din totalul emisiilor GES, iar sectorul transporturilor 16,6% acesta aflându-se 

sub media europeană.  

În ceea ce privește cota de energie regenerabilă, România și-a propus prin Planul Național Integrat în domeniul 

Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) ca ponderea energiei din surse regenerabile să ajungă la 

minim 30,7% în anul 2030, având ca ținte intermediare 25,2% (în 2022), 26,9% (în 2025) și respectiv 28,4% (în 

2028). În vederea atingerii obiectivelor respective, planul prevede dezvoltarea capacități adiționale de energie 

din surse regenerabile până în 2030 de 6,9 GW, comparativ cu anul 2015, corelat cu scoaterea din operare a 

capacităților pe cărbune.  

Coroborat cu măsurile de reducere a emisiilor de GES, este necesară restructurarea sistemelor energetice și de 

încălzire a locuințelor (prin facilitarea încălzirii centralizate și controlul poluării, trecerea la gaze naturale și 

integrarea surselor regenerabile de energie), dar și implementarea de măsuri de îmbunătățire a 

managementului traficului și de modernizare a transportului sustenabil. Alte măsuri de control și de prevenire 

a poluării sunt necesare pentru a putea contribui în mod semnificativ la abordarea problemei calității aerului și 

la reducerea emisiilor de GES.  

Din perspectiva atingerii obiectivelor de climă și energie, conform strategiei UE „Valul Renovării” (Renovation 

Wave), clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul total de energie al UE și respectiv 

pentru 36% din gazele sale cu efect de seră. Un alt aspect relevant este determinat de vechimea fondului 

construit european și de faptul că acesta trebuie adaptat la noile standarde de eficiență energetică, de 

reziliență la schimbările climatice, siguranța împotriva incendiilor și seismelor, precum și calitate a vieții.  

Dacă clădirile și mentenanța acestora reprezintă 40% din consumul total de energie din UE, în România 

procentul se ridică la 45% în sectorul gospodăriilor și cel terțiar (birouri, spații comerciale și alte clădiri 

nerezidențiale). Aceasta înseamnă că există aproximativ 5,6 milioane de clădiri cu 644 milioane mp de suprafață 

utilă încălzită.  
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Clădirile rezidențiale constituie reprezintă 90% din întregul fond de clădiri, respectiv 582 milioane mp, iar 

clădirile nerezidențiale constituie restul, aproximativ 62 milioane mp, sau 10%. Dintre clădirile rezidențiale, 

locuințele unifamiliale reprezintă cea mai mare pondere, deținând aproximativ 58% din total, urmată de 

clădirile multifamiliale, cu aproximativ 33%.  

În ceea ce privește clădirile publice, acestea reprezintă 5% din fondul național construit, înglobând inclusiv 

clădirile destinate serviciilor publice de sănătate, justiție, siguranță națională etc.  

O parte importantă a fondului construit existent o reprezintă clădirile cu valoare culturală clasate ca 

monumente istorice, susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice sau care formează zone construite 

protejate.  

În cadrul PNIESC 2021-2030, România țintește să ajungă în 2030 la un consum primar de energie de 32,3 Mtep, 

respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep.  

Pe lângă producerea de cantități însemnate de CO2 din energie, transport și agricultură, capacitatea naturală 

de captare a carbonului este redusă ca urmare a exploatării intensive a pădurilor. Acest lucru are efecte 

negative și asupra capacității de atenuare a schimbărilor climatice și a calității aerului, crescând riscurile la 

dezastre și afectând ecosistemele, conservarea habitatelor și a speciilor. Conform Raportului de țară (2020), 

exploatarea intensivă a pădurilor românești a dus la o pierdere economică de aproximativ 6 miliarde EUR/an, 

iar efectul asupra mediului se reflectă inclusiv la nivel european, având în vedere că zonele forestiere și 

suprafețele împădurite din România au o capacitate de absorbție a CO2 de 6 % din totalul acestora la nivelul 

UE.  

În prezent, există o discordanță majoră între gradul actual de acoperire a teritoriului României cu păduri (29%) 

și procentul optim de împădurire (40%) stabilit prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă (1999) și 

susținută de Academia Română în anul 2016. Corelat cu fondul de păduri, pierderea biodiversității și prăbușirea 

ecosistemelor sunt alte amenințări ale schimbărilor climatice și degradarea mediului.  

Strategia pe biodiversitate 2030 pe care România trebuie să o implementeze promovează conservarea naturii 

utilizând ca instrument principal dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000. Sunt aprobate doar 300 de 

planuri de management pentru sit-urile Natura 2000 (pentru 215 SCI și 85 SPA), din cele 606 necesare pentru 

a acoperi toată rețeaua, ceea ce înseamnă că doar 49,50% din siturile Natura 2000 au planuri de management.  

Ca urmare a schimbărilor climatice și a exploatării excesive a pădurilor, România se confruntă cu suprafețe 

însemnate de zone inundabile (13% din suprafața țării). Astfel, în România s-a înregistrat în ultima perioadă o 

frecvență mai mare a fenomenelor meteorologice extreme, în ultimele două decenii fiind afectată de inundații 

ale bazinelor hidrografice și ale zonei costiere, precum și de secete severe.  

Nu trebuie neglijate efectele economice și sociale ale acestor fenomene. Conform Raportului de țară (2020), în 

perioada 2002-2012, România s-a numărat printre țările din UE cu cel mai mare număr de decese cauzate de 

inundații și cu cele mai multe locuințe deteriorate, costurile directe totale fiind estimate la 3,6 miliarde EUR.  

Un alt domeniu cu impact asupra degradării mediului este legat de conectarea la sistemul de alimentare cu apă 

potabilă, colectarea apelor uzate și tratarea acestora. Prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, 

utilizarea eficientă a resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea acestora, reprezintă o altă prioritate la nivel 

național.  
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Raportul de țară (2020), precizează că gestionarea deșeurilor continuă să fie o provocare majoră pentru 

România, având în vedere rata scăzută de reciclare a deșeurilor municipale (14%) și ratele ridicate de depozitare 

a deșeurilor (70%). Ratele de reciclare stagnează din 2013, în timp ce rata de incinerare a crescut nesemnificativ 

la 4%. În 2017, cantitatea de deșeuri municipale generate pe cap de locuitor în România situându-se cu mult 

sub media UE, de aproximativ 487 kg/locuitor. Stimularea economiei circulare va putea, să contribuie la 

atingerea obiectivului asumat ca până în 2035, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite să fie redus 

la cel mult 10% din volumul total al deșeurilor municipale generate.  

Conform Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice (2013), printre sectoarele care necesită măsuri 

de adaptare se numără resursele de apă și protecția împotriva inundațiilor, silvicultura, energia, 

biodiversitatea, industria, agricultura, pescuitul, transportul, construcțiile și infrastructura, turismul, sănătatea 

publică, educația, asigurările și activitățile recreative.  

Evoluțiile recente au arătat că sectorul de transport nu se constituie doar ca un vector de sprijin al celorlalte 

domenii, ci contribuie, atât la aspectele de reziliență economică, cât și la potențialul de revenire accelerată în 

urma unor evenimente cu un impact negativ de amploare. Mobilitatea urbană verde, bazată pe mijloace de 

transport fără emisii de carbon, contribuie la atingerea țintelor de emisii de GES prin reducerea congestiei 

traficului și a accidentelor rutiere.  
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Cadrul Financiar 2014-2020 

Rata de absorbție a fondurilor europene este în general scăzută, așa cum este prezentată în graficul aflat pe 

website-ul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene (http://gov.mfe.ro): 

 

 

Care sunt cauzele acestui grad redus de absorbție? 

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

▪ Capacitate administrativă insuficientă, lipsa expertizei și insuficiența cunoștințe tehnice 

▪ Constrângeri bugetare (lipsa cofinanțărilor) și de reglementare 

▪ Dificultăți în asigurarea „bancabilității” potențialelor investiții 

▪ Constrângeri politice 

▪ Provocări în îndeplinirea cerințelor fondurilor UE din toate fazele proiectului (pregătire – 

finanțare – implementare – recepția lucrărilor – monitorizare/raportare) 

▪ Impredictibilitatea lansărilor apelurilor de proiecte (apeluri rare și cu perioadă scurtă de 

deschidere)  

Nu este cert că sumele rămase ne contractate mai pot fi introduse în apelurile de proiecte viitoare. (sursa: 

http://gov.mfe.ro ). 

http://gov.mfe.ro/
http://gov.mfe.ro/
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Finanțarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice 

A1. Programul Operațional Regional 2021-2027 

O sursa majora de finanțare pentru autoritățile locale și județene este, pentru perioada următoare, 

reprezentată de Programele Operaționale Regionale, acestea fiind organizate pe regiuni de dezvoltare: 

Programul Operațional Regional (POR) 
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 

 

Printre beneficiarii programelor operaționale regionale se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, 

incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), organizații de 

cercetare dezvoltare și agenții de dezvoltare regională (ADR). 

Programele Operaționale Regionale (POR) sunt organizate pe axe prioritare pentru finanțare, acestea având 

la rândul lor obiective specifice/tipuri de acțiuni (depinde de la regiune la regiune). Pentru a fi eligibile pentru 

finanțare din programele operaționale, proiectele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice 

sub care se încadrează. 

Alocare bugetară POR 2021-2027 pe obiective 

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

20% (2,393 miliarde euro) 

O regiune cu orașe smart 10% (1,2 miliarde euro) 

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 37% (4,3 miliarde euro) 

O regiune accesibilă 13% (1,53 miliarde euro) 

O regiune educată 7,2% (828,6 milioane euro) 

O regiune atractivă 6.9% (798,1 milioane euro) 

Asistență tehnică 4% (450 milioane euro) 
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Axa Prioritară 1. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

Obiectiv Specific al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR): Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor GES 

Operațiuni orientative. Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor 

surse alternative de energie Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor 

surse alternative de energie 

Programele Operaționale Regionale nu sunt definitivate (la data închiderii acestui raport) iar sumele 

comunicate de Agențiile de Dezvoltare Regională pot fi supuse modificărilor ulterioare. 

Analizând informațiile publicate pe website-rile Agențiilor de Dezvoltare Regională se prezintă un exemplu 

(pentru a arăta intențiilor de finanțare) : 

Exemplu : POR Nord-Vest, Versiunea 1 – Septembrie 2020 

Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro 

OS b(i): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

• Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor, 

• Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice 

• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv clădiri publice de patrimoniu, etc. 

OS b(viii): Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

• Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice 

Prioritatea 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro 

OS c(iii): Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T (rețeaua europeană de 

transport) și a mobilității transfrontaliere 

Pe scurt, 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 

▪ Infrastructură pentru educație - Axa prioritară 5  

▪ Infrastructură rutieră - Axa prioritară 4 
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• Construirea sau reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T 

(drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua CORE TEN-T, centuri ocolitoare, 

conectivitatea regionala către punctele de frontiera deschise pentru mobilitatea transfrontaliera). 

• Soluții pentru descongestionarea și fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de 

siguranță), pentru localitățile urbane, pe sectoare rutiere aflate in proprietatea sau administrarea UAT. 

Pentru a urmări actualizarea Programului Operațional Regional accesați Link-ul pentru fiecare Regiune de 

Dezvoltare:  

Agenții de Dezvoltare Regională LINK WEB 

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  

 

A2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 

Alocare bugetară conform draftului acordului de parteneriat 2021-2027: 

• Scenariu 1 - contribuție UE/ contribuție buget național - 70% - 30% = 5,604 miliarde EUR  

• Scenariu 2 - contribuție UE/ contribuție buget național - 85% - 15% = 4,615 miliarde EUR 

Obiectiv specific FEDR/FC: Promovarea tranziției către o economie circulară 

Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini 

cerințele directivelor de mediu 

Tipuri de acțiuni Acțiuni detaliate Beneficiari 

Îmbunătățirea modului de 
gestionare a deșeurilor 
municipale în vederea 
asigurării tranziției spre 
economia circulara, în 
conformitate cu nevoile 
identificate în Planul Național 
de Gestionare a Deșeurilor 

▪ Investiții în extinderea sistemelor de 
colectare separată, atât în ceea ce 
privește colectarea din poartă în 
poartă a deșeurilor reciclabile și a 
bio-deșeurilor, dar și colectarea 
deșeurilor textile și deșeurilor 
periculoase menajere 

▪ Investiții privind valorificarea 
materială a deșeurilor (stații de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Tipuri de acțiuni Acțiuni detaliate Beneficiari 

PNGD și Planurile Județene de 
Gestionare a Deșeurilor PJGD 

sortare, stații de compostare și 
instalații de digestie anaerobă) 

▪ Investiții privind instalații de tratare 
a deșeurilor reziduale, inclusiv 
îmbunătățirea instalațiilor de Tratare 
Mecano-Biologică (TMB) existente 

 
 
 
 
Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin 
Consiliile Județene/ Primăria 
Municipiului 
București/primăriile de 
sector, Autorități publice 
centrale (ex. MMAP, ANPM, 
ANRSC) 
 

Investiții individuale 
suplimentare pentru 
închiderea depozitelor de 
deșeuri neconforme. 

 

Întărirea capacității 
instituționale a actorilor din 
sector (Ministerului Mediului 
Apelor și Pădurilor - MMAP, 
Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului - ANPM, 
unitățile administrativ 
teritoriale - UAT, Asociațile 
Intercomunitare de 
Dezvoltare - ADI, Autoritatea 
Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare 
de utilități Publice -  ANRSC) în 
vederea accelerării tranziției 
spre economia circulară. 

 

 

A3. Programul Operațional Țranziție Justă - (POTJ) 2021-2027 

Alocare bugetară: POTJ are propusă o alocare indicativă totală de aproximativ 1,766 mld de Euro, din care 

0,766 mld FTJ (Fondul de Tranziție Justă) și 1 mld. NGEU (Next Generation EU) la care se adaugă cofinanțare 

națională de 0,264 mld, fiind disponibili în total 2,030 mld euro (* din sinteza POTJ scrisă de MIPE). 

Județe eligibile. Anexa D a Raportului de Țară 2020, a identificat 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, 

Galați, Prahova și Mureș, care trebuie sprijinite la nivel economic și social și mai ales în procesul de reducere 

semnificativă a emisiilor cu efect de seră (65%  din  emisiile  de  GES  din România provenind din industria 

minieră și producție). România a identificat și alte zone cu aspecte problematice similare, pentru care se află în 

proces de negociere cu Comisia Europeana privind posibilitatea finanțării prin intermediul FTJ (județele 

Maramureș, Caraș-Severin, Alba, Brașov, Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți) . 

Prin POTJ vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, 

ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și 

economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect  de seră, eficiență energetică și 

energie din surse regenerabile și digitalizarea.  

Pentru varianta finală aprobată, informațiile se pot găsi la link-ul de mai jos:  

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

 

https://bit.ly/2PZ8J9J
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Axa prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii 

reduce 

Obiectiv specific al Fondului de Tranziție Justă: Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul 

social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic 

Tipuri de acțiuni Beneficiari 

Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o 
energie verde 

Această axă prioritară e destinată în principiu 
întreprinderilor, însă pot fi avute în vedere parteneriate 
între UAT-uri și firme private cu intenții de a investi în 
tehnologiile verzi, de ex: UAT-ul pune la dispoziție 
terenul, racordul la utilități și facilități fiscale pe o 
perioadă determinată, iar privatul face investiția 
generatoare de locuri de muncă locale și de taxe și 
impozite la bugetul UAT- ului 

 

Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice 
conectate la rețea (operaționale). O soluție este 
finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin 
fostelor mine sau uzine astfel realizându-se 
proiecte integrate decontaminare/ regenerare/ 
reconversie 

Investiții în realizare de turbine eoliene (ferme 
eoliene - conectate la rețea) 

Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile la nivelul 
operatorilor industriali 

 

Axa prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare 

Obiectiv specific al Fondului de Tranziție Justă: Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul 

socio-economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic 

Tipuri de acțiuni Beneficiari 

Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor 
poluate (posibil cu componentă de gestiunea apei) 

Autorități publice locale și parteneriate ale 
acestora, Întreprinderi 

Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a 
terenurilor inclusiv prin măsuri de management al apei și 
crearea de infrastructuri verzi în mediul urban 

Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel 
județean în vederea consolidării economiei circulare 

Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea 
cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a 
reutilizării eficiente și reciclării acestora. 
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A4. Programul Operațional Țransport - (POT) 2021-2027 

Alocare bugetară: 8,3 miliarde EUR 

Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și reziliență în fața schimbărilor 

climatice, prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

Alocare bugetară: 350 milioane EUR 

Obiectiv specific: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile 

Tipuri de acțiuni Beneficiari 

Achiziția de trenuri metropolitane (material rulant 
urban ecologic) 

Parteneriate între Autoritățile Publice Locale și 
Compania Națională Căile Ferate Române 
C.N.C.F.R. și/sau ARF (Autoritatea pentru Reformă 
Feroviară) 

Construcția, modernizarea și optimizarea 
infrastructurii necesare 

Optimizarea mersului trenurilor - graficului de călătorii, 
sistemele de ticketing (inclusiv integrare cu alte 
moduri de transport), măsuri de creștere a 
accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare și 
alte măsuri similare 

 

Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Alocare bugetară: 30 milioane EUR 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabilă, adaptată la schimbările climatice, sigură și 

intermodală 

Tipuri de acțiuni Beneficiari 

Investiții în modernizarea terminalelor intermodale 

▪ Autorități Publice Locale 

▪ Parteneriate Autorități Publice Locale- 
Compania Națională Căile Ferate Române- 
C.N.C.F.R. 

Dezvoltarea de terminale 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) 

 

 

Pe scurt, următoarele proiecte pot fi finanțate prin Programul Operațional Transport prin următoarele axe 

prioritare: 

▪ Infrastructură rutieră prin Axa Prioritară 2 

▪ Transport ecologic prin Axa Prioritară 6 

▪ Terminale intermodale prin Axa Prioritară 7 

▪ Dezvoltarea metroului prin Axa Prioritară 5 



 

 

©2021 BEACON | All rights reserved. 

17 

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 

 

 

A5. Planul Național de Relansare și Reziliență  

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 

fost adoptat,  de Guvernul României, în a doua lectură, odată cu Memorandumul care mandatează MIPE 

pentru a desfășura negocierile pe document cu Comisia Europeană. PNRR se referă la un pachet coerent de 

investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și 

proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. PNRR are la bază 6 piloni principali: 

▪ Tranziția spre o economie verde; 

▪ Transformarea digitală; 

▪ Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; 

▪ Coeziunea socială și teritorială; 

▪ Sănătate și reziliență instituțională; 

▪ Copii, tineri, educație și competențe. 

Investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 

37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în proporție de 20%. PNRR sprijină financiar investițiile și 

reformele cu impact real și de durată asupra economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor 

identificate în contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și 

creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de muncă. PNRR trebuie să intervină 

cu reforme și investiții în următoarele domenii: 

▪ Transportul 

▪ Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde 

▪ Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și natural și turism 

▪ Agricultura și dezvoltarea rurală 

▪ Sănătate 
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▪ Educație 

▪ Mediul de afaceri 

▪ Cercetare, inovare, digitalizare 

▪ Îmbunătățirea fondului construit 

▪ Reziliență în situații de criză 

Propuneri de componente și bugete: 

I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică Buget propus: 2,2 miliarde Euro 

Ținte urmărite: eficientizarea energetică și consolidarea seismică pentru 1.000 – 1.500 blocuri de locuințe și 

2.000 clădiri publice 

I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică   Buget propus: 1,2 miliarde Euro 
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Finanțarea măsurilor de adaptare la schimbări climatice 

B1. Programele Operaționale Regionale 

Obiectiv Specific FEDR: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 

Operațiuni orientative 

▪ Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce promovează 

infrastructura verde în zonele urbane. 

▪ Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate, neutilizate sau abandonate 

▪ Modernizarea și extinderea spațiilor verzi existente 

▪ Achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental 

Obiectiv Specific FEDR: Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

Operațiuni orientative 

▪ Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, 

combustibili alternativi) 

▪ Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai 

▪ Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie) 

▪ Achiziționare troleibuze/autobuze 

▪ Dezvoltarea unor culoare de mobilitate 

▪ Dezvoltarea de Infrastructuri pentru combustibili alternativi 

▪ Îmbunătățirea calității aerului și reducerea zgomotului 

 
B2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 

Alocare bugetară conform draftului acordului de parteneriat 2021-2027: 

▪ Scenariu 1 - contribuție UE/ contribuție buget național - 70% - 30% = 5,604 miliarde EUR  

▪ Scenariu 2 - contribuție UE/ contribuție buget național - 85% - 15% = 4,615 miliarde EUR 

Axă prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circular 

Alocare bugetară 

▪ 2.23 miliarde EUR - regiuni mai puțin dezvoltate - sursa FEDR - axat pe lucrări de apă și de tranziție 

către economia circulară (inclusiv în ceea ce privește gestiunea corectă a deșeurilor - de exemplu, în 

scop energetic, prin gazeificare) 

▪ 507.8 milioane EUR - fără diferență de regiune - sursa FC - axat pe lucrări de apă 

▪ 230 milioane EUR - fără diferențiere de regiune - sursa FC - axat pe deșeuri  

Fondurile alocate pentru această axă prioritară reprezintă mai mult de jumătate din fondurile totale PODD, 

indiferent de scenariul de bugetare. Pe scurt, prin axa prioritară 2 din PODD, pot fi accesate fonduri pentru 

proiecte ce țin de apă/canalizare și managementul deșeurilor. 
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Obiectiv specific FEDR/FC : Promovarea managementului durabil al apei 

Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

Tipuri de acțiuni Acțiuni detaliate Beneficiari 

Acțiuni integrate de dezvoltare 
a sistemelor de apă și apă 
uzată 

▪ Construirea și reabilitarea 
rețelelor de canalizare și 
construirea/reabilitarea/ 
modernizare a stațiilor de 
epurare a apelor uzate care 
asigură colectarea și epurarea 
încărcării organice 
biodegradabile 

▪ Construirea și reabilitarea de 
sisteme de captare și aducțiune, 
stații de tratare, rețele de 
transport și distribuire a apei 
destinate consumului uman în 
contextul proiectelor integrate 
de apă și apă uzată 

▪ Măsuri necesare pentru 
eficientizarea proiectelor și 
sustenabilitatea investițiilor 
(automatizări, SCADA, GIS, 
contorizări, măsuri privind 
implementarea 
managementului activelor etc ) 

Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară *prin 
Operatorii Regionali (OR) de 
Apă, ANRSC *  
Două sau mai multe unități 
administrativ-teritoriale, în 
limitele competențelor 
autorităților lor deliberative 
și executive, pot să 
coopereze și să se asocieze, 
în condițiile legii, în scopul 
constituirii unor asociații de 
dezvoltare intercomunitară 
având ca obiect furnizarea și 
prestarea în comun a 
serviciilor comunitare de 
utilități publice și înființarea, 
modernizarea și dezvoltarea, 
după caz, a sistemelor de 
utilități publice aferente 

Acțiuni de pregătirea și 
gestionarea proiectelor de 
investiții de apă și apă uzată 

 

Acțiuni de consolidare a 
capacității actorilor 

▪ Sprijin pentru consolidarea 
suplimentară și extinderea 
operatorilor regionali astfel 
încât să se dezvolte capacitatea 
acestora de a realiza investițiile 
pentru conformare 

▪ Sprijin pentru consolidarea 
capacității administrative a 
celorlaltor instituții implicate : 
ADI, ANRSC, MMAP, MS 
(Institutul de Sănătate Publică), 
AM PODD 
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Alte programe: Granturi ȘEE (Șpațiului Economic European) și Norvegiene 

Norvegia, Islanda și Liechtenstein contribuie la dezvoltarea socială şi economică a 15 state membre din estul, 

centrul și sudul Uniunii Europene prin acordarea Granturilor SEE şi Norvegiene. Principalul stat donator este 

Norvegia, care contribuie cu 97% din totalul finanțărilor. 

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și 

Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare 

(https://www.eeagrants.ro/descriere-programe) stabilite, în domeniile: 

▪ 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 a IMMurilor; 

▪ 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. 

 

Apelurile deschise pot fi urmărite aici: 

https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=&filtru_aplicant=  

https://www.eeagrants.ro/descriere-programe
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=&filtru_aplicant=
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Alte programe: Programele Băncii Europene pentru Investiții – Climate 
Bank 

Programele BEI finanțează: 

▪ Acțiune climatică și durabilitate ecologică 

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

climatice și luăm măsurile adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele rezultate. 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. 

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,  

• decarbonare industrială. 

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

a biodiversității și a mediului. 

Mai multe informații sunt disponibile prin Biroul România: https://bit.ly/3wKOInQ  

 
ELENA programul de asistență tehnică sub formă de grant 

ELENA (European Local Energy Assistance) oferă sprijin pentru pregătirea proiectelor pentru trei sectoare 

diferite: 

▪ Eficiența energetică 

▪ Clădiri Rezidențiale durabile 

▪ Transportul urban și mobilitatea 

Pentru mai multe informații accesați: https://bit.ly/3wQjRq7  

https://bit.ly/3wKOInQ
https://bit.ly/3wQjRq7
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Alte programe: European City Facility  

Lansat în 2020, European City Facility (EUCF) reprezintă un sprijin financiar pentru orașe, în scopul dinamizării 

tranziției energetice.  Sprijinul financiar poate fi accesat de municipalitățile și autoritățile locale care vizează 

implementarea acțiunilor din planurile locale de acțiune privind clima și energia, aprobate politic.  

EUCF este destinat tuturor autorităților locale și asocierilor acestora din cadrul a 31 de state – Statele membre 

UE și Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Regatul Marii Britanii.  

EUCF este un proiect inițiat și condus de Energy Cities, Climate Alliance, adelphi, Fedarene și Enviros fiind 

finanțat prin Horizon 2020, programul UE pentru cercetare și inovație. 

 EUCF oferă subvenții de 60,000 EUR pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții, care reprezintă un pas inițial 

către un plan de afaceri și financiar complet. Rezultatul așteptat este acest document care oferă investitorilor 

și instituțiilor financiare informațiile necesare pentru a evalua un proiect de investiții. 

 EUCF finanțează activități precum studii (tehnice) de fezabilitate, analize de piață, de risc, juridice, economice 

sau financiare, analize privind părțile interesate etc. care sunt necesare pentru dezvoltarea Conceptului de 

Investiții. Aceste activități pot fi realizate de personalul angajat sau de experți subcontractați. Grantul nu poate 

finanța în mod direct investițiile, dar acoperă costurile pentru mobilizarea resurselor și serviciilor de acces în 

dezvoltarea unui Concept de Investiții. 

Acest instrument este destinat tuturor municipalităților și autorităților locale (de orice mărime) și asocierilor 

acestora din cadrul celor 31 de state. Solicitanții trebuie să dețină un plan de acțiune pentru energie și climă, 

aprobat politic. Acesta poate fi PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă) sau PACED (Plan de Acțiune 

pentru Climă și Energie Durabilă), elaborate în cadrul Convenției Primarilor, ori planuri cu ambiții similare având 

obiective în domeniul climei și energiei, stabilite cel puțin pentru anul 2020. În plus, solicitanții trebuie să 

dovedească angajamentul politic pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții printr-o scrisoare de suport, 

semnată de Primar sau un alt reprezentant politic relevant. Solicitanții se angajează să respecte perioada de 

monitorizare EUCF de doi ani, prin prezentarea a două formulare care includ cifre cheie. 

Autoritățile locale sunt încurajate să se asocieze și să depună cereri comune, pentru a crește nivelul țintelor 

propuse și șansele de reușită. Entitățile private nu sunt eligibile. 

Primul apel a avut ca rezultat 250 de aplicații.  Au primit finanțare 30 de beneficiari, din 14 țări. 

Lista orașelor beneficiare din cadrul primului Apel din Europa Centrală și de Est:  

Ungaria  (4) Gyöngyös, Hódmezővásárhely,  Mórahalom, Veszprém 

Bulgaria  (1) Dobrich 

Croatia    (3) Velika Gorica, Rijeka, Karlovac 

Polonia    (2) Piaseczno, Sztum 

Lituania  (1) Visaginas 

 Proiectele care au primit finanțare se adresează mai multor sectoare: rețele inteligente, mobilitate sustenabilă, 

termoficare, clădiri rezidențiale, clădiri publice, infrastructură energetică inovativă, regenerabile integrate în 

clădiri. 
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Cum pot aplica autoritățile locale? 

Pentru a aplica online sunt de parcurs câțiva pași rapizi. Un helpdesk este disponibil via  website.  Expertul 

național este în măsură să ofere informații despre procesul de aplicare și să ofere suport (de ex. clarificarea 

nevoilor de investiție și de expertiză ale orașului, agregarea în proiect dacă e cazul, verificarea aplicației din 

punct de vedere al exprimării în limba engleză). Aplicațiile vor fi evaluate în conformitate cu un set de criterii.  

Aplicațiile care au obținut cele mai mari scoruri vor obține grant. Este important ca municipalitățile să se 

înregistreze și să înceapă procesul de aplicare, chiar și în cazul în care nu reușesc să îl finalizeze. Chiar și în 

acest caz, municipalitatea va primi un raport de feedback de la EUCF, raport care va fi util pentru apelurile 

care vor urma.  

Informații și aplicații online la:  https://eucityfacility.eu 

În România, contactați Expertul Național: Camelia Rață, Orașe Energie în România (OER) www.oer.ro, 

office@oer.ro.  

 

https://eucityfacility.eu/
http://www.oer.ro/
mailto:office@oer.ro
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Principalele obstacole pentru orașele medii și mici atunci când utilizează 
instrumente de finanțare a schimbărilor climatice 

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

▪ Capacitate administrativă insuficientă, lipsa expertizei și insuficiența cunoștințe tehnice 

▪ Constrângeri bugetare (lipsa cofinanțărilor) și de reglementare 

▪ Dificultăți în asigurarea „bancabilității” potențialelor investiții 

▪ Constrângeri politice 

▪ Provocări în îndeplinirea cerințelor fondurilor UE din toate fazele proiectului (pregătire – finanțare 

– implementare – recepția lucrărilor – monitorizare/raportare) 

▪ Impredictibilitatea lansărilor apelurilor de proiecte (apeluri foarte rare și cu perioadă scurtă de 

deschidere).  
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Pot orașele mici și mijlocii să influențeze deciziile de alocare a fondurilor? 

 

Răspunsul la această întrebare vine din experiența noastră de 12 ani în suportul oferit municipalităților pentru 

gestionarea acestor teme de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea 

impactului schimbărilor climatice. 

DA, pot influența, dar numai prin intermediul asociațiilor de orașe și numai în mică măsură. 

De cele mai multe ori consultarea publică se desfășoară cu întârziere iar intervențiile venite din partea 

stakeholderilor sunt preluate în programele naționale fie parțial fie marginal. De aceea o prezență mult mai 

activă a asociațiilor de orașe se impune. 
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Recomandări pentru UATuri mici și mijlocii  

Combinarea măsurilor de atenuare și de adaptare 

Întrucât instrumentele de finanțare pentru adaptare sunt limitate, UAT-urile ar trebui să caute sinergii cu 

opțiunile de finanțare pentru atenuare și să dezvolte proiecte care să pună în aplicare în același timp măsuri de 

atenuare și adaptare. De exemplu, măsurile de atenuare și de adaptare pot fi integrate în investițiile în curs ale 

UAT-urilor în întreținerea infrastructurii și în dezvoltarea urbană.  

În infrastructura publică, măsurile de atenuare a schimbărilor climatice pot fi încorporate: 

▪ în sistemul de iluminat public;  

▪ în transportul public prin vehicule electrice sau vehiculele care utilizează biocombustibili  

▪ prin trasee pietonale și trasee de ciclism sau prin tehnici de gestionare a traficului;  

▪ în măsuri de protecție împotriva inundațiilo pentru siguranța publică. 

De exemplu, renovarea zonelor urbane poate fi utilizată pentru a îmbunătăți reziliența zonelor urbane la 

inundații, valuri de căldură sau alte evenimente extreme; în timp ce investițiile în eficiența energetică pot fi o 

oportunitate de a face stocul de clădiri mai rezistent la efectele schimbărilor climatice.  

Agregarea proiecte la scară mică într-un proiect comun mai mare 

Un alt obstacol comun este că investițiile măsurile de atenuare a schimbărilor climatice sunt adesea prea mici 

sau împrăștiate pentru a atrage investitori. Prin urmare, ar trebui explorate opțiunile de agregare a proiectelor 

mici, de exemplu între UAT-uri învecinate. Un exemplu este proiectul privind eficiența energetică a locuințelor 

private din Franța, unde renovarea clădirilor rezidențiale a fost agregată la un singur proiect cu costul total de 

800 de milioane EUR.  

Recomandarea de agregare a proiectelor mici este valabilă și pentru instrumente financiare, cum ar fi 

obligațiunile verzi.  

Consilierea și serviciile de servicii pot fi oferite unor UAT-uri mici pentru a agrega proiectele climatice și pentru 

a le conecta cu parteneri relevanți, cum ar fi instituțiile de finanțare.  

Parteneriatul cu alte UAT-uri și actori locali 

Cooperarea între autoritățile locale poate aduce sinergii și economii de scară și ar putea contribui la agregarea 

proiectelor la scară mică. Diferite autorități locale pot beneficia de un singur birou de conducere și de schimbul 

de experiență și competențe.  

Se preconizează că veniturile din obligațiunile verzi vor finanța proiecte de investiții municipale în domeniul 

energiei regenerabile, al eficienței energetice, al clădirilor ecologice, al transportului public și al gestionării apei.  

Pe lângă cooperarea cu alte autorități locale, UAT-urile pot explora oportunitățile de sinergii și de parteneriat 

cu alte părți interesate locale. De exemplu, agențiile pentru energie locale pot oferi expertiză tehnologică, 

consiliere cu privire la audituri sau informații cu privire la granturile de stat existente și alte opțiuni de finanțare 

disponibile. Din acest motiv, UAT-urile pot colabora cu agențiile  pentru a beneficia de expertiza lor tehnică și 

de cunoștințele lor privind opțiunile de finanțare, dar și pentru a face echipă și a dezvolta planuri mari de 

energie durabilă.  
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Băncile, întreprinderile sau alți investitori pot fi, de asemenea, parteneri valoroși ai UAT-urilor care oferă 

expertiză și resurse suplimentare pentru investițiile în domeniul climei prin utilizarea instrumentelor financiare 

sau a parteneriatelor public-privat (PPP).  

Parteneriat cu Consiliile Județene 

Insuficiența resurselor necesare cofinanțării în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă indică 

necesitatea unor parteneriate strânse cu Consiliile Județene care pot aloca ocazional sumele necesare 

cofinanțărilor. 

Explorarea instrumentelor care nu acordă granturi 

Deși granturile sunt o sursă esențială de finanțare pentru investițiile în domeniul climei la nivel local, ele nu pot 

satisface toate nevoile de finanțare pentru climă ale UAT.  

Deblocarea investițiilor în orașe: facilitatea de asistență tehnică ELENA-BEI pot fi utilizate ca o sursă inițială 

importantă de finanțare pentru a stimula investițiile private prin introducerea unor instrumente 

complementare care nu acordă granturi, ar fi obligațiunile ecologice, fondurile reînnoibile automat, garanțiile 

și finanțarea îndatorării.  

Utilizarea instrumentelor fiscale și a stimulentelor pentru a completa alte surse de finanțare 

 Instrumentele fiscale pot reprezenta o resursă complementară utilă pentru acțiunea climatică, deși sunt de 

obicei mai puțin populare în rândul cetățenilor și al politicienilor locali. De exemplu, stimulentele fiscale și 

taxele de congestie urbană pot fi utilizate pentru a limita utilizarea automobilelor în orașe.  

Promovarea acțiunilor climatice în comunitatea locală 

În plus față de realizarea investițiilor în domeniul climei, UAT joacă un rol esențial în orientarea acțiunilor 

climatice locale și conducerea comunității locale. Pentru ca orașele să ajungă la măsuri de atenuare și adaptare, 

gospodăriile și industriile ar trebui să devină mai reziliente și mai eficiente din punct de vedere energetic.  

UAT-urile ar trebui să stimuleze și să-și motiveze cetățenii și întreprinderile locale să ia măsuri, de exemplu prin 

măsuri de reglementare sau prin furnizarea de informații cu privire la acțiunile în domeniul climei și la opțiunile 

de finanțare disponibile pentru gospodării și industrie. Astfel de activități ar contribui la generarea cererii de 

finanțare pentru acțiuni climatice în cadrul comunităților locale, ceea ce ar consolida capacitatea UAT de a-și 

dezvolta și justifica nevoile de finanțare a măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice.   

capitalizarea expertizei la nivelul asociației orașelor și a rețelelor de orașe 

Plecând de la constatarea că un oraș mic sau mijlociu nu poate avea expertiza necesară în toate etapele 

proiectului (pregătire – accesare finanțare – implementare – monitorizare - recepție) considerăm oportun ca 

la nivelul acestor tipuri de asociații să se constituie grupuri permanente de experți pe domenii care să 

deservească nevoie tuturor membrilor încă din faza de planificare a proiectelor. 

 

Apelurile de proiecte deschise la date închiderii studiului sunt prezentate în ANEXA 3. 
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ANEXA 1: Pregătirea proiectelor pentru finanțare 

 Ce informații găsim în Ghidul Solicitantului ?  

 

 

 

Capitolul 1. Informații despre apelul de 

proiecte 

1.1 Axă prioritară, prioritatea de investiții, 

obiectiv specific 

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de 

depunere a propunerilor de proiecte 

1.3 Obiective 

1.4 Activități eligibile 

1.5 Solicitanți eligibili 

1.6 Grup țintă 

1.7 Indicatori 

1.8 Alocare stabilită pentru apelul de 

proiecte 

1.9 Valoare maximă a proiectului, rata de 

cofinanțare 

1.10 Ajutor de stat/de minimis, după caz 

1.11 Durata de implementare a proiectelor 

 

Capitolul 2. Reguli pentru acordarea 

finanțării 

2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor 

2.2 Eligibilitatea proiectelor 

2.3 Cheltuielile eligibile 

2.4 Cheltuieli neeligibile 

 

Capitolul 3. Completarea cererii de finanțare 

Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a 

solicitantului  

 

Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție 

4.1 Descriere generală 

4.2 Grile de evaluare 

4.2.1 Grila de verificare a conformității 

administrative 

4.2.2 Verificarea eligibilității 

4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică 

4.3 Selecția proiectelor 

4.4 Depunerea și soluționarea contestațiilor 

 

Capitolul 5. Contractarea proiectelor 

5.1 Depunerea și soluționarea contestațiilor 

5.2 Contractarea proiectelor 

 

Capitolul 6. Rambursarea cheltuielilor 

6.1 Mecanismul cererilor de plată 

6.2 Rambursarea cheltuielilor 

6.3 Verificarea achizițiilor publice 

 

Capitolul 7. Monitorizarea și controlul 

 

Capitolul 8. Informare și publicitate  

 

Capitolul 9. Glosar de termeni 
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Pentru fiecare apel în parte, se va publica un ghid specific al solicitantului. În 

acest ghid veți găsi toate informațiile necesare pentru scrierea proiectului 

(vezi mai sus). 

• Evaluarea cererii de finanțare și a anexelor aferente de către ofițerii de evaluare din cadrul AM/OI; 

• Eventuale solicitări de clarificări către solicitanți pentru revizuire/completare cerere de finanțare; 

• Transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări către AM/OI de către solicitant; 

• Notificarea solicitantului cu privire la aprobarea proiectului spre finanțare; 

• Elaborarea contractului/deciziei de finanțare la nivelul AM și transmiterea către solicitant în 

vederea semnării de către reprezentantul legal; 

• Semnarea contractului și a deciziei de finanțare de către reprezentantul legal al AM;  

 

Autoritatea de Management este structura 

responsabilă de gestionarea și implementarea 

unuia sau mai multor programe operaționale și 

răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor. Autoritatea de Management 

reprezintă partea contractuală semnatară a contractului de finanțare ce are ca obiect implementarea unui 

proiect. Fiecare Program Operațional are desemnată o autoritate de management. În general, Autoritatea de 

Management are următoarele responsabilități: 

• lansează apelurile de proiecte;  

• evaluează cererile de finanțare;  

• semnează contractele de finanțare și modificările acestora;  

• aprobă rapoartele de progres și cererile de plată/ rambursare;  

• efectuează plăți către beneficiari; 

• monitorizează implementarea proiectelor;  

• asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor. 

 

 

 

Cum se poate obține 

finanțare din fonduri 

europene? 

 

Ce este o Autoritate de Management (AM)? 
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ANEXA 2 : Surse de informare privind finanțările disponibile 

Surse de informații  LINK WEB 

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

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor https://bit.ly/2OIsGkr  

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

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -  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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ANEXA 3 : Apeluri de proiecte deschise la data prezentului studiu 

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  

 

 

 

https://bit.ly/3fp8IX4
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FINANȚATOR Uniunea Europeană 

Program de finanțare 

 

Fondul pentru inovare 

- Apel pentru proiecte la scară mică 

Obiectivul programului 

 

Sprijinirea proiectelor la scară mică care demonstrează tehnologii extrem 

de inovatoare, sprijinirea proceselor sau produselor care sunt suficient de 

mature și au un potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

Solicitanți eligibili 

 

Entități private 

Entități publice 

Organizații internaționale din statele membre UE, 

Islanda și Norvegia 

Activități eligibile 

 

• Activități care sprijină inovarea în tehnologiile și procesele cu emisii 

reduse de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS, 

inclusiv captarea și utilizarea carbonului; 

• Activități care ajută la stimularea dezvoltării și funcționării proiectelor 

care vizează captarea și stocarea geologică a CO2; 

• Activități care dezvoltă și utilizează tehnologii inovatoare pentru 

producerea energiei din surse regenerabile și de stocare a energiei. 

Valoarea grantului 

 

Valoarea totală a proiectului variază între 2.500.000 euro și 7.500.000 

euro 

Contribuția beneficiarului Minim 40% 

Termen limită 10 martie 2021 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3fn5Jy9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3fn5Jy9


 

 

©2021 BEACON | All rights reserved. 

34 

FINANȚATOR Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Schema de Granturi Mici: "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare 

la schimbările climatice în municipalități” 

(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-

2021) 

Obiectivul programului 

 

Sprijinirea municipalităților în vederea elaborării planurilor de atenuare și 

adaptare la schimbările climatice 

Solicitanți eligibili 

 

Autorități locale sau regionale (municipale/ județene) 

Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe 

entități din România și/sau Statele Donatoare. 

Activități eligibile 

 

• Servicii de consultanță; 

• Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și 

adaptare la schimbările climatice; 

• Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de 

decizie interesați, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de 

adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și 

regional; 

• Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zonele 

urbane mari; 

• Elaborarea unor studii în vederea identificării la nivelul 

municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice; 

• Analiza si/ sau dezvoltarea mecanismelor interinstituționale 

necesare pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente a 

infrastructurii de drenaj ale apelor pluviale; 

• Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde - albastru, cum 

ar fi acoperișurile verzi, fațadele verzi, coridoarele verzi, zonele 

umede, plantarea copacilor în parcări și de-a lungul drumurilor, 

grădini urbane sau grădini instituționale care servesc în principal 

scopuri educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc; 

• Elaborarea unor studii privind identificarea zonelor (inclusiv ale 

arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale; 

• Realizarea de studii de fezabilitate privind amplasarea în subteran a 

cablurilor electrice și/sau de telecomunicații. 

Valoarea grantului Între 100.000 euro și 125.000 euro 

Contribuția beneficiarului 0% 

Termen limită 29 martie 2021, ora 17:00 

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

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3foMzIu
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FINANȚATOR Administrația Fondului pentru Mediu 

Program de finanțare 

 

Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice  

Obiectivul programului 

 

Modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ, 

prin finanțarea de activități și 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 05 iulie 2021, ora 10:00 -  04 octombrie 2021, ora 16:30 

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

 

FINANȚATOR Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE 

(GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021) 

Obiectivul programului 

 

Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a 

aprovizionării 

Solicitanți eligibili 

 

Entitate privată sau publică; 

Entitate comercială sau necomercială; 

Organizații neguvernamentale. 

Activități eligibile 

 

• achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv 

echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile 

fotovoltaice etc. - poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/ 

gospodărie electrificată; 

• extinderea rețelei electrice existente - se poate accepta un cost maxim 

de 5.000 EUR/ gospodărie electrificată; 

• managementul proiectului și personal tehnic; 

• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul 

de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în 

cadrul proiectului; 

• asigurarea echipamentului (de ex împotriva furtului, a incendiilor) - 

numai costurile suportate în timpul implementării proiectului; 

• costurile auditului. 

Valoarea grantului Între 30.000 și 200.000 euro 

Contribuția beneficiarului 0% pt entitățile publice sau ONG-uri; 10-90% pentru operatorii economici 

Termen limită 30 iunie 2021, ora 14:00 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3cwcw6T  

https://bit.ly/3u6cBUL
https://bit.ly/3cwcw6T
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FINANȚATOR Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Apel de proiecte - Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene 

(GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021) 

Obiectivul programului 

 

Energie mai puțin consumatoare de carbon și securitate sporită a 

aprovizionării 

Solicitanți eligibili 

 

Entitate privată sau publică; 

Entitate comercială sau necomercială; 

Organizații neguvernamentale. 

Activități eligibile 

 

Achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv 

echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile 

fotovoltaice etc.: 

• poate fi acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/ gospodărie 

electrificată; 

Extinderea rețelei electrice existente: 

• se poate accepta un cost maxim de 5.000 EUR/ gospodărie 

electrificată 

• managementul proiectului și personal tehnic; 

• instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la 

modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, 

furnizate în cadrul proiectului; 

• asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a 

incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării 

proiectului; 

• costurile auditului. 

Valoarea grantului între 200.000 euro și 2.000.000 euro 

Contribuția beneficiarului 0% pentru entitățile publice sau ONG-uri 

10-90% pentru operatorii economici 

Termen limită 30 iunie 2021, ora 14:00 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3cwcw6T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3cwcw6T
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FINANȚATOR Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă - Energie 

hidroelectrică  (MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021) 

Obiectivul programului 

 

Creșterea capacității instalate hidroenergetice și creșterea numărului de 

instalații pentru producerea energiei hidroelectrice 

Solicitanți eligibili 

 

Entități private, Entități publice 

Entități comerciale, Entități necomerciale, ONG-uri din România 

Activități eligibile 

 

• Renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente pentru 

a crește puterea capacității de generare și eficiența producției; 

• Construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (<10 MW 

capacitate instalată); 

• Activități de creștere a capacității de înmagazinare pentru generarea 

hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect; 

• Instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea 

echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte 

integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în 

investiție proiect). 

Valoarea grantului Minim  200.000 euro  Maxim 2.000.000 euro 

Contribuția beneficiarului 10% - 90% 

Termen limită 31 mai 2021 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3m90S5e  

 

FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Refacerea ecosistemelor degradate  

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1) 

Obiectivul programului 

 

Menținerea și refacerea ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate 

(împăduriri coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale 

protejate 

Solicitanți eligibili 

 

Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/sau 

proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică 

Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau 

proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică 

Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau 

proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică 

Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/ sau 

proprietari de peșteri aflate în proprietate publică 

Activități eligibile 

 

Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a 

serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate 

Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate 

Valoarea grantului Maxim 10.000.000 euro/ proiect 

Contribuția beneficiarului Variabilă 

Termen limită 30 iunie 2022 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3m2Qlbq  

https://bit.ly/3m90S5e
https://bit.ly/3m2Qlbq
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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 încât 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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FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri 

identificate prin evaluarea națională a riscurilor 

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 5, O.S. 5.1) 

Obiectivul programului 

 

Promovarea acțiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri 

accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundații și 

eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de 

vieți omenești, precum și a conformării cu cerințele directivelor din  

sector 

Solicitanți eligibili 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structurile 
specializate să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI pentru 
acțiuni de tip A; 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte 
structuri cu specializare în domeniul ecologic, pentru acțiuni de tip A; 
Administrația Națională de Meteorologie - pentru acțiunile de tip A 
specifice ANM; 
Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B; 
Alte organisme cu atribuții în prevenirea și managementul la nivel 
național a riscurilor identificate pe baza evaluării naționale - pentru 
acțiuni de tip C. 

Activități eligibile 

 

A. Acțiuni pentru managementul riscului la  inundații 

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 

C. Măsuri de prevenire și protecție împotriva altor riscuri 

Valoarea grantului 

 

Prin program sau ghidul solicitantului nu se  propun valori maxime ale 

proiectelor. 

Contribuția beneficiarului 0% 

Termen limită 30 iunie 2022 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/2Pf0XrX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Pf0XrX
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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, Apelor și Pădurilor; 

Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului 

deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

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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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 defavorizate” 

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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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, 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 privați de servicii sociale acreditați conform 

legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de 

depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, 

comunitare, desfășurare de activități 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 local 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 - construcția/ 

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 

și 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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FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ 

municipii cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1) 

Obiectivul programului 

 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/ 

municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 

aparținând minorității roma, 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 Comerț și Industrie. 

• Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene 

Activități eligibile 

 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din 

orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de GAL.  

Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de 

apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii. Activitățile 

finanțate prin POCU sunt: 

• Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii 

• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 

pe cont propriu 

• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-

sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 

• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

• 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 

Valoarea grantului 

 

Valorile minime și maxime ale proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin 

Ghidurile proprii aferente SDL- urilor aprobate 

Contribuția beneficiarului Variabilă 

Termen limită 31 decembrie 2021 

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

https://bit.ly/31tgxTf
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FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de 

conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate 

(inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes 

comunitar neacoperite de proiectele anterioare 

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1) 

Obiectivul programului 

 

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate 

Solicitanți eligibili 

 

• Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

• Structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea 

managementului ariei protejate 

• ONG-uri (asociații și fundații) care să aibă prevăzut în actul 

constitutiv atribuții de protecția mediului și/ sau protecția naturii 

• Institute de cercetare, universități, muzee care au în actul 

constitutiv atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii 

• Autorități ale administrației publice centrale, locale și alte structuri 

în coordonarea și subordonarea autorităților centrale și locale 

Activități eligibile 

 

Elaborarea planurilor de management și a seturilor de măsuri de 

conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate 

(inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes 

comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările 

ulterioare) 

Valoarea grantului Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro 

Contribuția beneficiarului 0% 

Termen limită 31 decembrie 2021 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/39qrQ2Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39qrQ2Z
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FINANȚATOR Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare 

 

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate - Apel B 

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1) 

Obiectivul programului 

 

Promovarea măsurilor de conservare a biodiversității în conformitate cu 

Cadrul de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană 

pentru Biodiversitate 2020 și cu Strategia Națională și Planul de Acțiune 

pentru Conservarea Biodiversității 2014 - 2020 

Solicitanți eligibili 

 

• ANANP Instituția/ structura care este responsabilă pentru administrarea/ 

asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu: 

• organizații neguvernamentale (asociații și fundații); 

• institute de cercetare; 

• universități/ muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv 

atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii; 

• autorități ale administrației publice centrale/ locale/ alte structuri în 

coordonarea/ subordonarea autorităților centrale/ locale. 

Activități eligibile 

 

• Măsuri pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a 

speciilor și habitatelor de importanță comunitară, inclusiv reconstrucția 

ecologică a ecosistemelor de pe suprafața ariilor naturale protejate, 

inclusiv a siturilor Natura 2000; 

• Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor 

de importanță comunitară; 

• Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor 

de apă în vederea protecției biodiversității (pasaje de trecere a 

ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, 

restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca 

inundabilă a corpurilor de apă, etc.); 

• Crearea și menținerea coridoarelor ecologice, crearea și menținerea 

coridoarelor de migrație a speciilor, conservarea conectivității și 

funcționalității ecologice, menținerea și/sau îmbunătățirea conectivității 

pentru rețeaua de arii protejate, inclusiv a rețelei Natura 2000; 

Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 

Valoarea grantului Maxim 10.000.000 euro/ proiect 

Contribuția beneficiarului Variabilă 

Termen limită 31 decembrie 2021 

Informații suplimentare (link) https://bit.ly/3lZQz36  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3lZQz36
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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 pre-identificate 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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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 UATuri 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  

 

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 

 

UATuri - municipii, altele decât cele reședință de județ, localități 

declarate stațiuni 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 c.c. la putere > 50 kW și 1 punct de reîncărcare permite 

încărcarea în c.a. 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 

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/3u1KuWO
https://bit.ly/3u78c3M
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FINANȚATOR Guvernul României 

Program de finanțare 
 

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

Obiectivul programului 
 

Asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de 

COVID-19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare 

pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei 

digitale pentru promovarea creșterii durabile 

Solicitanți eligibili 
 

a) ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituționale 

sau împreună cu autorități publice centrale/ locale sau asociații de 

dezvoltare comunitare; 

b) instituții de învățământ superior de stat și autorități publice locale din 

municipii reședință de județ, municipii și orașe, autoritățile publice 

central; 

c) unitățile sanitare; 

d) instituțiile de învățământ superior de stat și institute de cercetare-

dezvoltare din România; 

e) operatorii de apă și canalizare; 

f) autoritățile publice locale ale localităților rurale limitrofe localităților 

urbane; 

g) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele 

județene pentru situații de urgență; 

h) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile 

subordinate; 

i) instanțele de judecată, parchete, etc; 

j) instituțiile și autoritățile publice centrale; 

k) Autoritatea pentru Digitalizarea României, autoritățile publice centrale 

și locale. 

Activități eligibile 
 

Elaborarea documentațiilor tehnico- economice cu finanțare din bugetul 

de stat, prin ordonator principal de credite Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în 

următoarele domenii: 

a) adaptarea la schimbări climatice; 

b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare 

platforme industriale, investiții în infrastructura educațională; 

c) domeniul sănătății; 

d) cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/ 

reabilitare/ modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu 

echipamente/ utilaje/ dotări independente; 

e) apă-canalizare; 

f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale 

limitrofe localităților urbane; 

g) creșterea rezilienței comunităților în situații de urgență prin extinderea 

rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor pentru 

situații de urgență; 
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h) constituirea unor depozite regionale și crearea stocurilor de materiale 

și tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situații cu impact 

mare și probabilitate scăzută generate de manifestarea riscurilor; 

i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar și sistemul de apărare, 

ordine publică și siguranță națională, inclusiv digitalizare; 

j) domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației și securității 

cibernetice; 

k) proiecte de transformare/tranziție digitală, inclusiv prin robot process 

automation, a serviciilor administrației publice centrale și locale. 

Valoarea grantului 
 

În funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu 

mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia 

Contribuția beneficiarului Nespecificat 

Termen limită Nespecificat 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3tYnFTK

