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 Cuprins 
 
1. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții (POIM 3.1) 

2. Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiență energetică - ELENA (European Local ENergy Assistance) 

3. Programul național de construcții de interes public sau social (CNI) 

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență 

5. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 (POIM 9.1) 

6. Centre  comunitare  integrate (POR, AP  8, PI 8.1, OS 8.1,  Operațiunea B)  

7. Apelul POIM privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali 

8. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ 

9.  Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice-componenta de  
infrastructură de acces agricolă 
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Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - 
proiecte noi de investiții (POIM 3.1) 

 

 Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României  

 Solicitanți eligibili: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene; Ministerul Mediului; Instituții publice cu 
responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului; Primăria Municipiului Bucureşti, 
primăriile de sector; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/ Administrația Fondului pentru Mediu; Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

 Obiectivul programului: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 
România 

 Activități eligibile:  Proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor; Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase si nepericuloase; Sprijin pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (după caz). 

  Valoarea grantului: Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat) 

 Contribuția beneficiarului: 2% 

 Termen limită: 01. 07. 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1 
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Instrumentul de asistență tehnică pentru eficiența energetică - ELENA (European Local 
ENergy Assistance) 

 
 Finanțator:  Banca Europeană de Investiții 

 Solicitanți eligibili: :  Autoritati publice locale, Autoritati regionale, Organisme publice 

 Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor inovante locale și regionale în domeniul energiilor re-generabile și eficienței energetice, 
cu precădere pentru construcții și transporturi 

 Activități eligibile:  Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente; Integrarea de sisteme de energie regenerabilă la nivelul clădirilor: 
panouri solare, panouri fotovoltaice;  Dezvoltarea de sisteme de transport public curate și eficiente din punct de vedere energetic 

 Valoarea grantului: 15 milioane euro  - Până la 90% din costurile eligibile 

 Contribuția beneficiarului:  10% 

 Termen limită: permanent 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-
structurale.ro/Document_Files//altefinantari/00006113/wyvvn_ELENA%20Programme.pdf 
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Programul național de construcții de interes public sau social (CNI) 
 
 Finanțator:  Guvernul României 

 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” 

 Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat 
anterior de beneficiar 

 Activități eligibile: Compania Națională de Investiții S.A.(CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social 
(PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și 
completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) –n), din Anexa 3 a actului normativ menționat 
anterior.  

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: depunere continuă 

 Informații suplimentare: https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/ghid_de_depunere_CNI_martie_2021.pdf 
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență 
 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: ministerele de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau 
asociaţii de dezvoltare comunitare; b) instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, 
municipii şi oraşe, autorităţile publice central; c) unităţile sanitare; d) instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-
dezvoltare din România; e) operatorii de apă şi canalizare; f) autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; 

 Obiectivul programului: Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea 
de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii 
durabile  

 Activități eligibile: Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite 
Ministerul Fondurilor Europene, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură 

 Valoarea grantului: În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia 

 Contribuția beneficiarului:  neprecizată 

 Termen limită: neprecizat 

 Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 (POIM 9.1) 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili:  1. Spitalele publice de fază I și II și suport COVID din sistemul sanitar de stat. 2. Alte unități sanitare publice  

 Obiectivul programului: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 Activități eligibile:  Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și 
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii; 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale. 

 Valoarea grantului: Între 150.000 și 2.150.000 euro  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 31.03.2022 

 Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-
utilizeaza-fluide-medicale/ 
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Centre  comunitare  integrate (POR, AP  8, PI 8.1, OS 8.1,  Operațiunea B)  
 

 Finanțator: Uniunea  Europeană şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Unităţile administrativ teritoriale care se regăsesc în  lista celor 139 comunităţi cu  tip de marginalizare peste  medie și severă 
(Anexa 14 la  Ghid), precum şi  parteneriatele între acestea. Alte unităţi administrativ teritoriale; Orice alte autorități/instituții  publice care pot 
contribui la  buna implementare a  proiectului.  

 Obiectivul programului: Sprijinirea  comunităţilor cu tip  de marginalizare  peste medie și  severă, care  constituie  comunitățile supuse  
intervențiilor de tip  soft privind serviciile  comunitare integrate  

 Activități eligibile: • Construcţia/reabilitarea/modernizarea/  extinderea/dotarea centrelor comunitare  integrate; • pe lângă structurile 
(„încăperile”)  menţionate în baremul minim pentru  organizarea centrului comunitar integrat şi  înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: a) un 
punct de lucru de medicină de  familie sau un cabinet individual de  medicină de familie; b) un cabinet de medicină dentară, un  punct de recoltare 
pentru analizele  medicale, alte servicii medicale necesare  unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale; c) un centru de permanență; d) alte 
puncte de lucru destinate  activităților și serviciilor integrate de  sănătate, sociale și educaționale.” accesibilizarea spațiului destinat centrelor  
comunitare integrate și a căilor de acces,  asigurarea/modernizare utilităţilor generale  şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe  amplasamentul 
obiectivului de investiții)  

 Valoarea grantului: Între 10.000 - 100.000 euro  

 Contribuția beneficiarului: 2% 

 Termen limită: 30 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-
prioritatea-de-investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate 
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Apelul POIM privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali 
 

 Finanțator: AM POIM  

 Solicitanți eligibili: societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care trebuie să implementeze sisteme de 
monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de 
urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. 

 Obiectivul programului: monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Obiectivului Specific 6.2/REACT-EU din cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 Activități eligibile: 1. Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale; 2. 
Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc); 3. Managementul proiectului, auditul proiectului; 4. Informare şi 
publicitate 

 Valoarea grantului: Bugetul total alocat apelului este de 9.707.000 de euro, 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită: 28.02.2022, ora 17.00. 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27151/apelul-poim-privind-monitorizarea-consumului-de-energie-la-
consumatorii-industriali-a-fost-lansat 
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Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ 
 

 Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ; Subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiului București; Instituțiile publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale. 

 Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. 

 Activități eligibile: Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădiri;  lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;  proiectarea, 
asistența tehnică și studii, respectiv pozițiile 3.1, 3.5 și 3.8 din conținutul-cadru al devizului general; expertizarea tehnică a clădirii publice conform 
reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic; elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea 
auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Măsuri conexe care contribuie la 
implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare. 

 Valoarea grantului: Suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:  3.000.000 lei pentru 
comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv; 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori; 8.000.000 lei 
pentru orașe; 14.000.000 lei pentru consilii județene;  14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0; 14.000.000 lei pentru municipii de rang I; 
10.000.000 lei pentru municipii de rang II; 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.  

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  16 noiembrie 2021 ora 16:30 

 Informații suplimentare: https://www.afm.ro/eficienta_energetica_cladiri_publice.php 
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SUBMĂSURA 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice-componenta de  infrastructură de acces agricolă 
 
 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 4.3) 

 Solicitanți eligibili: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale  acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare. 

 Obiectivul programului: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea 
creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea 
accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi 
pieţele de desfacere. 

 Activități eligibile:  construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole). 

 Valoarea grantului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect. 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice 


