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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

FEBRUARIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri, 
coridoare ecologice 
etc.), situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

fondului forestier 

național aflat în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

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 

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 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 
 

Variabilă 30 iunie 

2022,ora 
10:00 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Decontaminare 
a siturilor 
poluate istoric 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
4, O.S. 4.3) 

 Reducerea 

suprafețelor 

poluate istoric 

Autorităţile publice 

sau alte instituții 

publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric 

aflate în proprietate 

sau puse la dispoziţia 

acestora de către 
proprietar – printr-un 

act juridic - în 

vederea 

implementării 

proiectului 

    Activități specifice de reabilitare și 

ecologizare a siturilor contaminate istoric 

(eliberare suprafață contaminată și 

decontaminare a solului, inclusiv a apei 

freatice afectate, dacă este cazul), cu 

accent pe bio-decontaminare; 
     Remedierea amplasamentelor unor 

facilități, cum ar fi batale explorare și 

producție, amplasamente aferente 

rafinăriilor, etc.; 
     Activități specifice de 

închiriere/ecologizare/reabilitare/conserva

re a zonelor miniere, în vederea 

reabilitării și ecologizării terenurilor 

contaminate, inclusiv activitățile de 

eliminare/depozitare conformă a 

materialelor rezultate din implementarea 

acestor activități (a nu se înțelege 

construirea de depozite); 
     Activități de refacere a 

ecosistemelor naturale pe suprafață 

depoluată; 
     Asistență din partea proiectantului 

pe perioada executării lucrărilor, conform 

Legii nr. 10/1999, cu modificările și 

completările ulterioare; 
     Elaborare aplicație de finanțare, 

inclusiv documente suport; 
 Elaborare documentație/documentații 

de atribuire pentru contractele de servicii, 

lucrări și furnizare echipamente. 

NA 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 

Pentru 
beneficiari 
autorități 

publice 
locale / 

instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul  local: 
Minim 2% 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de 

stat: 
Minim 15% 

30 iunie 

2022  
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Creșterea 

siguranței 

pacienților în 

structuri 

spitalicești 

publice care 

utilizează fluide 

medicale  
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
9, O.S. 9.1) 

Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

Autoritate publică 

locală 
Autoritatea publică 

centrală 
Instituție public 
 

Consilii Județene / 

consilii locale / 

Administrația 

Spitalelor și 

Serviciilor Medicale 

București pentru 

spitalele publice de 

fază I și II și suport 

COVID, din sistemul 

sanitar de stat, din 

rețeaua sanitară a 

acestora. 

Activități de tip A: 
 

Achiziții și montaj 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, 

inclusiv realizarea schemei/proiectului de 

execuție și montaj; 
Notă: Pentru acest tip de investiții nu este 

necesară elaborarea de studii de 

fezabilitate, investițiile propuse fiind 

justificate printr-o notă conceptuală/studiu 

de oportunitate/alt document justificativ 

după caz, aprobat de către solicitant. 
 

Activități de tip B: 
 

Evaluarea deficiențelor infrastructurii 

existente prin expertize tehnice și, după 

caz, studii, audituri, analize de specialitate 

în raport cu specificul acțiunii finanțabile, 

precum și pregătirea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții / 

proiectare de specialitate etc., după caz; 

Această activitate nu poate face obiectul 

unui proiect de sine stătător; 
Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la 

infrastructura electrică, de ventilare și 

tratare a aerului, precum și la infrastructura 

de fluide medicale. 
Un spital public nu poate fi sprijinit, în două sau mai multe 

proiecte, pentru același tip de activitate A sau B. 

Valoarea 

maximă 

eligibilă a 

investițiilor 

propuse pentru 

un spital 

public, pentru 

activitățile de 

tip A, 

indiferent de 

tipul 

solicitantului, 

nu poate depăși 

150.000 euro. 
 

Valoarea 

maximă 

eligibilă a 

investițiilor 

propuse pentru 

un spital 

public, pentru 

activitățile de 

tip B,  

indiferent de 

tipul 

solicitantului, 

nu poate depăși 

2.000.000 euro. 

Valoarea 

maximă a 

finanțării 

acordate pentru 

costurile totale 

eligibile (FEDR 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate) - 

85%; 
Valoarea 

maximă a 

finanțării 

acordate pentru 

costurile totale 

eligibile (FEDR 

Regiuni 

dezvoltate) - 

80%; 
Contribuția 

eligibilă 

minimă a 

beneficiarului 

(buget de stat) - 

15% / 20% 

31 martie 

2022 

h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/gh
id

-p
ro

iect/5
/p

ro
gram

u
l-o

p
eratio

n
al-in

frastru
ctu

ra-

m
are/5

1
3

/p
o

im
-9

-1
-cresterea-sigu

ran
te

i-p
acien

tilo
r-in

-stru
ctu

ri-sp
italicesti-p

u
b

lice-care
-

u
tilizeaza-flu

id
e

-m
ed

icale 

  

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale


 

 
 

 P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              4 

 

 

 

Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 
 

Apelul 2 pentru 

propuneri de 

inițiative 

bilaterale în 

cadrul 

Programului 

„Dezvoltare 

locală, transfer 

de bune practici” 

Apelul de propuneri 

de inițiative 

bilaterale vizează 

facilitarea 

schimbului și 

transferului de 

informații, 

cunoștințe, 

tehnologie, 

experiență și bune 

practici între 

Promotorii de Proiect 

și partenerii lor din 

România, pe de o 

parte, respectiv 

entități relevante din 

Statele Donatoare și/ 

sau organizații 

internaționale, pe de 

altă parte, în domenii 

de interes și pe teme 

specifice proiectelor 

finanțate prin 

Programul 

Dezvoltare locală. 

 

entități implicate (în 

calitate de Promotori de 

Proiect sau de 

parteneri) 
 

în implementarea unui 

proiect finanțat în 

cadrul Programului 

Dezvoltare locală din: 
 

România, 
Islanda, 
Liechtenstein,  
Norvegia. 

 
 

  Prin intermediul acestuia va fi 

sprijinită participarea la întâlniri 

bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 

formare și ateliere de lucru, vizite de 

studiu, conferințe și seminare relevante 

pentru tematica proiectului aflat în 

implementare. 

 

Cel puțin o entitate din Statele 

Donatoare sau dintr-o organizație 

internațională trebuie să fie implicată în 

activitățile bilaterale propuse. 

până la 5.000 de 

euro 
 1 mai 2024 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Guvernul 

Romaniei 
 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu  
 

Programul 

„Stații de 

reîncărcare 

pentru vehicule 

electrice în 

localități” 

Obiectivul 

Programului îl 

reprezintă 

dezvoltarea 

infrastructurii de 

alimentare a 

vehiculelor cu 

energie electrică. 

Scopul Programului 

îl reprezintă 

îmbunătățirea 

calității mediului prin 

reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de 

seră prin stimularea 

utilizării vehiculelor 

electrice. 

Programul vizează 

dezvoltarea 

transportului 

ecologic. 

Indicatorii de 

performanță ai 

Programului sunt: 

numărul de stații de 

reîncărcare accesibile 

publicului, instalate 

prin Program, 

raportat la numărul 

de vehicule electrice 

înmatriculate pe 

teritoriul României; 

cantitatea de CO2 

diminuată prin 

instalarea stațiilor. 

UAT 

Instituții publice 
Prin Program se finanțează stațiile de 

reîncărcare formate din minimum două puncte 

de reîncărcare, alimentate de același punct de 

livrare din rețeaua publică de distribuție, din 

care un punct de reîncărcare permite încărcarea 

multistandard în curent continuu la o putere ≥ 

50 kW și un punct de reîncărcare permite 

încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 

kW a vehiculelor electrice. Stația de 

reîncărcare va permite încărcarea simultană la 

puterile declarate. 

 

Stațiile de reîncărcare trebuie să fie în 

conformitate cu cerințele standardului pe părți 

SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare 

conductivă pentru vehicule electrice). 

 

Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin 

cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, 

conform descrierii din standardul SR 

EN62196-2, pentru încărcarea în curent 

alternativ, și cu conectori multistandard, dintre 

care unul este al sistemului de reîncărcare 

combinat Combo 2, conform descrierii din 

Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în 

curent continuu. 

 

Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol 

de tip OCPP — Open Charge Point Protocol — 

minimum 1.5 și dispun de meniu în limba 

română și în limba engleză.  

 

Maximum 190.000 
lei/stație de 

reîncărcare. 

 
Valoarea reprezintă 

100% din totalul 

cheltuielilor eligibile 
Finanțarea se acordă 

pentru fiecare 

categorie de solicitant, 
după cum urmează: 

instituție publică — 

maximum 800.000 lei; 
UAT — municipiu de 

rang I — maximum 

4.000.000 lei ; 
UAT — municipiu de 

rang II — maximum 

3.000.000 lei; 
UAT — oraș — 

maximum 2.000.000 

lei; 
UAT — comună — 

maximum 1.000.000 

lei; 
UAT — județ — 

maximum 4.000.000 
lei; 

instituție publică/UAT 

— localizată în stațiuni 
turistice de interes 

național— maximum 

3.000.000 lei; 
instituție publică/UAT 

— localizată în stațiuni 

turistice de interes— 
maximum 2.000.000 

lei;  

zonă metropolitană 
(definită sau 

constituită) a 

municipiilor reședință 
de județ/municipiului 

București — 

maximum 2.000.000 
lei. 

 31 martie 

2022 sau 

după 

epuizarea 

bugetului 

alocat 
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Fundația Nouă 

ne pasă 

 

Programul de 

Granturi pentru 

finanțarea 

proiectelor din 

domeniul 

educației 

Scopul programului 

este acela de a 

încuraja organizațiile 

non-guvernamentale 

și instituțiile de 

învățământ să 

dezvolte și să 

implementeze 

proiecte care 

contribuie la 

îmbunătățirea 

calității procesului 

educațional. 

Pot aplica în cadrul 
programului exclusiv 

organizații non-

guvernamentale (asociații, 
inclusiv asociații de 

elevi/studenți/părinți, fundații 

și federații etc.), instituțiile de 
învățământ preuniversitar 

(grădinițe, școli și 

licee/colegii), instituțiile de 
învățământ superior 

(universități, academii de 

studii, institute, școli de studii 
superioare etc) care au 

personalitate juridică proprie 

și minim un an vechime la 
momentul depunerii cererii de 

finanțare. 

Sunt eligibile ONG-urile care: 
au un buget anual cheltuit de 

maxim 500.000 lei 

sunt independente de partide 
politice și instituții de cult 

sunt direct răspunzătoare 

pentru elaborarea și 
managementul proiectului și 

nu acționează ca intermediari 
au dreptul, potrivit statutului, 

să deruleze activități în 

domeniul educației 
Sunt eligibile instituțiile de 

învățământ care:  

sunt direct răspunzătoare 
pentru elaborarea și 

managementul proiectului și 

nu acționează ca intermediari 
sunt independente de partide 

politice și instituții de cult 

 
 

 

 
 

 

Vor fi finanțate proiecte ce îndeplinesc 

următoarele criterii: 

 

Se adresează unei probleme specifice din 

educație 

Se adresează unei nevoi de importanță sporită 

pentru beneficiari și comunitate 

Metoda de intervenție este una eficientă pentru 

problema descrisă și, de preferat, testată 

Metoda de intervenție este acceptată de 

beneficiari 

Proiectul mobilizează actori din comunitate 

Obiectivele proiectului sunt realizabile 

Impactul proiectului poate fi măsurat în mod 

obiectiv 

Suma maximă 

care poate fi 

accesată de un 

aplicant în unul 

dintre cele 9 

apeluri este de 

60.000 lei 

 

Prima ediție a 

programului se va 

desfășura în 

perioada 

noiembrie 2021 - 

iulie 2022 și va 

avea un buget 

total de 1.000.000 

lei. 

 

Suma se va 

împărți în 9 

apeluri de proiecte 

lunare a câte 

111.000 lei 

fiecare. 

 1 iulie 2022 
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http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es

