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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

MARTIE 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 
Rute turistice/ 

culturale  (Planul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență al 

României –

PNRR, 

Componenta 11,  

I1) 

 

Scopul este 

promovarea, 

modernizarea/reabilitar

ea siturilor turistice cu 

impact național și 

internațional incluse în 

cele 12 rute, 

identificate în zonele de 

destinație optimă. 

Cele 12 rute sunt: ruta 

castelelor, ruta curiilor, 

ruta culelor, traseul 

gastronomiei 

tradiționale, ruta 

bisericilor fortificate, 

ruta bisericilor din 

lemn, ruta mănăstirilor 

din zona Moldovei, ruta 

Sfântului Ladislau, 

traseul castrelor 

romane, ruta cetăților, 

refacerea peisajului 

cultural din Delta 

Dunării în vederea 

creșterii atractivității 

zonei, ruta satelor cu 

arhitectură tradițională. 

Autoritate publică locală 

În cadrul Investiției, titularii 

propunerilor de obiective sunt 

următorii: 

1.Ruta castelelor, curiilor, culelor, 

bisericilor fortificate, bisericilor 

de lemn, mânăstirilor din zona 

Moldovei, ruta Sfântului Ladislau, 

traseul castrelor romane, ruta 

cetăților și ruta bisericilor 

fortificate: 

unitățile administrativ teritoriale 

sau parteneriate între acestea; 

persoanele juridice de drept privat 

(definite conform OG nr. 26/2000 

cu modificările și completările 

ulterioare), care au drepturi reale 

pentru care poate fi acordat 

dreptul de intervenție asupra 

obiectivului (avize/autorizație de 

construire); 

unitățile aparținând unui cult 

religios recunoscut în România. 

2.Ruta caselor cu arhitectură 

tradițională, ruta pentru refacerea 

peisajului cultural din Delta 

Dunării: 

unități administrativ teritoriale sau 

parteneriate între acestea; 

organizațiile neguvernamentale; 

persoane fizice; 

3. Ruta gastronomiei tradiționale: 

consilii județene sau parteneriate 

între acestea. 

Rutele aferente investiției vor avea 2 componente importante: 

Componenta de promovare prin intermediul digitalizării rutelor, 

semnalistică, aplicații pentru telefon; 

Componenta de restaurare/revitalizare/construire a unor 

obiective/situri în cazul a 10 rute, care pe baza valorii și unicității 

lor sunt parte componentă esențială a acestor rute. 

Activități relevante sunt: 

Activități de promovare: 

digitalizarea siturilor incluse în cadrul rutei; 

crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor; 

marcarea și semnalizarea rutei/siturilor incluse în cadrul rutei; 

crearea unei oferte culturale comune 

Activități de restaurare/revitalizare: 

restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale 

(pot fi și construcții noi), amenajarea acolo unde este necesar a unui 

drum de acces pentru primirea vizitatorilor 

amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de 

intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ 

lucrări de asfaltare. 

 

Pentru Traseul gastronomiei tradiționale românești și ruta satelor cu 

arhitectură tradițională activități relevante sunt și:activități de 

cercetare în vederea dezvoltării rutei pe teritoriul României; 

inventariere, digitalizare, documentare, proiectare, restaurare și 

punerea în valoare a unor monumente/obiective/ansambluri 

reprezentative; (unde e cazul). 

marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 

marketing, management și digitalizare; 

dezvoltare și livrare ofertă culturală (unde e cazul). 

amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv din cadrul 

rutei, amenajare parcare, toalete; 

dezvoltarea de infrastructură la scară mică (locuri de campare, 

puncte de odihnă, locuri de belvedere); 

ecologizare, igienizare și reabilitare peisagistică a zonelor cu impact 

negativ. 

În plus pentru ruta satelor cu arhitectură tradițională este relevantă 

și activitatea de formare personal și activități de educație culturală 

(unde este cazul). 

-Ruta castelelor- 3,750 

mil euro/castel, marcare 

30.000 euro/destinatie;  

 

-Ruta curiilor din zona 

Transilvaniei- 1,425 mil 

euro/curie, marcare 

30.000 euro/destinatie; 

 

-Ruta culelor- (1,05 mil 

euro/cula, marcare 

30.000 euro/destinatie; 

-Traseul gastronomiei 

tradiționale românești- 
90.000 euro/destinatie, 

marcare 90.000 

euro/destinatie; 

 

-Ruta bisericilor de 

lemn- 0,5 mil 

euro/biserica, marcare 

20.000 euro/destinatie; 

-Ruta Sfântul Ladislau 

pe teritoriul României- 
2,25 mil euro/obiectiv, 

marcare 30.000 

euro/destinatie;  

-Ruta cetăților- 2,155 

mil euro/cetate, marcare 

30.000 euro/destinatie;  

 

-Ruta satelor cu 

arhitectură tradițională- 
60.000 euro /obiectiv, 

marcare 30.000 euro/sat 

 13 martie 

2022 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/547/pnrr-rute-turistice-culturale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/547/pnrr-rute-turistice-culturale
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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 public 

 

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 
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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
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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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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Innovation 

Norway 

 

Programul 

Energetic în 

România - 

Cunoștințe 

sporite despre 

energie 

regenerabilă, 

eficiență 

energetică 

Obiectivul 

programului este 

„Energie cu consum 

mai mic de carbon și 

securitate sporită a 

aprovizionării”. 

Programul urmărește 

să stimuleze și să 

dezvolte cooperarea 

pe termen lung între 

Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia (denumite 

în continuare „statele 

donatoare”) și 

România (statul 

beneficiar). 

Orice entitate, publică 

sau privată, comercială 

sau necomercială și 

organizație 

neguvernamentală, 

înființată ca persoană 

juridică în România 

 

Parteneri eligibili: Orice 

entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, stabilită 

ca persoană juridică în 

Norvegia sau în 

România 

Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., 

oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri 
(IMM-uri, companii mari, incubatoare, acceleratoare etc.), 

sectorul public (organizații publice, entități publice locale, 

regionale sau centrale), instituții publice de învățământ , 
mediul academic, în domenii precum energia regenerabilă, 

eficiența energetică – conștientizarea publicului larg și 

formarea/competența. 
Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, 

eficienței energetice – conștientizare publicului larg și/sau 

autorităților publice. 
Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar privind 

energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea 
energetică (aprovizionarea) publicului larg. 

Instruirea personalului în consiliere energetică (de 

exemplu, cursul de conștientizare a energiei pentru 
orașe/comuna și bresle) pentru ca aceștia să fie mai capabili 

să răspundă nevoilor clienților. 

Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a 

energiei mai eficient (de exemplu, explicarea modului de 

utilizare eficientă a cronometrelor, comenzilor, 

încălzitoarelor etc.). 
Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor de 

management energetic, care includ eficiența energetică, 

generarea locală de surse regenerabile, 
suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de 

management energetic în industrii, autorități publice locale, 

universități, cu excepția cerințelor impuse de lege. . 
Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea 

preliminară, pregătirea (inclusiv atenuarea riscurilor) și 

dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe 
legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență 

energetică. 

Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor 
interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi 

implementată (instruiri pentru factorii de decizie pentru a 

înțelege proiectele în ceea ce privește economiile MWh, în 
ceea ce privește creșterea profitabilității, eliberarea de 

cashflow, dificultăți în obținerea licențelor etc. ). 

Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în 
relația cu asociațiile de gospodării/blocuri, pentru ca 

proprietarii și proprietarii de locuințe să fie mai conștienți 

de beneficiile energiei regenerabile și/sau măsuri de 
eficiență energetică (renovare profundă, instalație 

fotovoltaică). pe acoperișuri etc.). 

Între 50.000 și 

200.000 euro 
 31 mai 

2022, ora 

14:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
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Guvernul 

României 

 

Banca 

Comercială 

Română în 

parteneriat cu 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 

Programul 

„Capitala 

Tineretului din 

România” - Apel 

destinat orașelor 

ce propun 

proiecte de 

dezvoltare 

concrete cu 

participarea 

activă a tinerilor 

Crearea unor zone 

urbane ale României 

care oferă 

oportunități adaptate 

dinamic la nevoile 

unei stări de bine 

generalizate și 

satisfacții de viață 

crescute, 

perspectivele de 

viitor și implicarea 

activă a tinerilor în 

comunitate în 

contextul secolului 

XXI. 

 
Programul urmărește 

următoarele: 
Starea de bine a tinerilor 

din punct de vedere fizic și 

mintal într-un spațiu urban 
potrivit, în context 

individual, micro-

comunitar și colectiv; 
Perspectivele de viitor ale 

tinerilor și a succesului lor 

în viață cu focus special pe 
cunoștințe, competențe și 

aptitudini, viitorul muncii 

și antreprenoriatul; 
Acțiunea tinerilor prin 

implicare civică, 

participarea la luarea 
deciziilor și asumarea unui 

rol de leadership în 

societate; 
Consolidarea 

ecosistemelor de tineret 

locale  

Orice localitate de 

rangul 0, I, II sau III 

(municipii și orașe) din 

România, inclusiv 

sectoarele Municipiului 

București (prin 

primăriile aferente) 

Orașul câștigător va beneficia de un premiu 

financiar în valoare de 50.000 euro din partea 

Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și 

oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare 

din diferite surse publice și private și 

deținătorul său va beneficia de asemenea de 

posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de 

rang național organizate de instituții publice și 

rețele de tineret din România. 

 

Orașul câștigător are dreptul de a găzdui 

Summitul Tinerilor, cel mai important 

eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al 

mișcării de tineret din România. De asemenea, 

câștigătorul va găzdui ediția din 2024 a Galei 

Tineretului din România. 

Premiul în 

valoare de 

50.000 euro 

 2 iunie 

2022, ora 

16:59 
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https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
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Fundația 

Pădurea de 

Mâine 

 

Programul 

Comunitățile 

Pădurii de 

Mâine: 

Dezvoltarea 

durabilă a 

comunităților 

forestiere din 

România și 

promovarea 

gestionării 

responsabile a 

pădurilor 

Obiectivele 

programului 

urmăresc: 

 

promovarea 

gestionării 

responsabile a 

pădurilor, a 

managementului 

adecvat al ariilor 

protejate și 

conservării 

biodiversității din 

zonele forestiere; 

contribuirea la 

creșterea calității 

vieții în comunitățile 

forestiere; 

cultivarea respectului 

și iubirii față de 

natură și bogățiile 

acesteia prin 

conștientizare și 

educație de calitate a 

locuitorilor din 

zonele forestiere; 

oferirea de șanse 

egale la dezvoltarea 

comunităților 

forestiere. 

Proprietari/administrato

ri de păduri și/sau 

asociații ale acestora  

(composesorate, obști 

de moșneni, obști 

răzăsești, păduri 

grănicerești și alții) 

Unități Administrativ 

Teritoriale, deținătoare 

de pădure/spațiu de 

împădurire sau 

asociațiile acestora; 

ONG-uri cu preocupări 

în managementul 

sustenabil al pădurilor; 

ONG-urile cu expertiză 

în conservarea naturii și 

al managementul ariilor 

protejate; 

ONG-uri locale, 

comunitare, 

întreprinderi sociale, 

cooperative; 

Instituții de educație 

(grădinițe, școli, licee, 

universități). 

Parteneriate între 

oricare din categoriile 

menționate mai sus. 

Granturi mari (70.001 – 120.000 euro) 

DP1/2022 – Cercetare/inovare și transfer 

tehnologic pentru managementul forestier 

sustenabil și dezvoltarea economiei sociale; 

Granturi mici (3.000 – 70.000 euro) 

DP2/2022 – Conștientizare și educare pentru 

administrarea responsabilă a pădurilor în 

comunitățile forestiere; 

DP3/2022 - Dezvoltarea economiei sociale în 

comunitățile forestiere și transfer de bune 

practici; 

DP4/2022 – Reîmpădurire/împădurire în zonele 

actualelor/viitoarelor comunități forestiere. 

Granturi mici: 

finanțări 

cuprinse între 

3.000 și 70.000 

de Euro; 

Granturi mari: 

finanțări 

cuprinse între 

70.001 și 

120.000 de 

Euro. 

 31 martie 

2022 
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https://padureademaine.ro/comunitati/
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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

