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 Cuprins 
 
1. Fondul de  acțiune în  domeniul  managementului  energiei durabile (OUG 158/2020)  
2. Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale” 
3. Dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice 
4. Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității 
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Fondul de  acțiune în  domeniul  managementului  energiei durabile (OUG 158/2020)  
 
 Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ teritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale României 

 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  

 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: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 
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Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale” 
 
 Finanțator:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în 
statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), care îndeplinește condițiile: - este înregistrată ca persoană juridică în 
România sau în unul din Statele Donatoare; - poate desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu; - se încadrează în una din categoriile 
menționate. 

 Obiectivul programului:  Consolidarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între instituții, organizații private sau publice din România, pe 
pe o parte, și din Norvegia, Lichtenstein sau Islanda pe de altă parte.  Îmbunătățirea stării ecologice a ecosistemelor și reducerea efectelor avansate ale poluării și ale 
altor activități umane, atenuarea schimbărilor climatice și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice. 

 Activități eligibile: Activități care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și statele beneficiare. Tipuri de cheltuieli eligibile, atât pentru 
aplicanții din România cât și pentru cei din Statele Donatoare: costurile de deplasare acordate ca sumă forfetară. Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile 
legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de 
schimb valutar, diferenţe de tarif). 

 Valoarea grantului: Bugetul total disponibil pentru acest apel este 50.000 de Euro. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  Până la epuizarea fondurilor alocate, cel târziu până la 16 septembrie 2023  

 Informații suplimentare:  http://www.mmediu.ro/articol/apel-deschis-open-call-apel-de-propuneri-pentru-aplicatii-fondul-pentru-relatii-bilaterale/3599 
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Dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice 
 

 Finanțator: Ministerul Energiei 

 Solicitanți eligibili: IMM-uri (inclusiv întreprinderi nouînființate) și microîntreprinder i, precum și întreprinderi mari. IMM-urile care au înscrise în actul constitutiv 
activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN 

 Obiectivul programului:  Implementarea acțiunii de dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii 

 Activități eligibile: Submăsura 1: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare). Submăsura 2: 
Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare). Submăsura 3: Dezvoltarea 
capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială. 

 Valoarea grantului: Maximum 167.000 euro per MWh de stocare 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții 

 Contribuția beneficiarului:  40% 

 Termen limită: 30 iunie 2023 

 Informații suplimentare:  https://energie.gov.ro/pnrr-calendarul-centralizator-si-sinteza-apelurilor/ 
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Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității 
 

 Finanțator: PNRR 

 Solicitanți eligibili: Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora 

 Obiectivul programului:  Crearea de noi suprafețe împădurite prin Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane 

 Activități eligibile: Înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție. Înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați 
pentru producerea de energie. Înființarea de plantații de pomi de Crăciun. 

 Valoarea grantului: Sprijinul financiar se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă. 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 23 ianuarie 2026 

 Informații suplimentare:  https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/ 


