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Uniunea MusicAIRE: Apel Sprijinirea Organizație publică sau • Recuperare verde MusicAIRE (micro) -    0% 28 martie 2022,   https://musicai 
Europeană de proiecte adresat redresării privată cu personalitate    Maximum 15.000  ora 13:00 CET   re.eu/open- 
                       

 redresării  sectorului muzical juridică, de ex.  organizații • Recuperare digital euro/proiect      calls/musicaire 
 sectorului  muzical în Europa prin non-profit  (private sau          -eac-2021- 
 în Europa ca proiectarea și publice); autorități   publice • Recuperare justă și   MusicAIRE (mic)  -    0090-    

 urmare a efectelor testarea unei (naționale, regionale, locale);  rezistentă  Maximum 30.000     1stcall/?fbclid= 
 produse de COVID- scheme de sprijin organizații internaționale;    euro/proiect      IwAR0-  

 19   care poate face entități cu profit.           YT_mUl4Lf1X 
    față provocărilor        MusicAIRE (mediu)    UVD6Jvz67R 
    generate de Înființată într-unul dintre cele    - Maximum 55.000    Eo2W3ksPyJZ 
 NOU!   pandemia 27 de state membre UE sau    euro/proiect      9m0j1mKTf_b 
    COVID-19, țări participante non-UE           B3vxYZu0uqm 
    încurajând în care, la data publicării           g 

    același timp apelului, participă la                

    sustenabilitatea Programul Europa Creativă.               

    ecosistemului                   

    muzical.                   

                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-1stcall/?fbclid=IwAR0-YT_mUl4Lf1XUVD6Jvz67REo2W3ksPyJZ9m0j1mKTf_bB3vxYZu0uqmg
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Uniunea Protejarea sănătății 
  

Creșterea 
  

Spitalele publice de fază I și 
 

•  Instalarea de sisteme de detectare, 
  

Valoarea maximă 
 

0% 
             

            31 martie 2022,    https://mfe.gov  

 Europeană populației în   capacității de   II și suport COVID din   semnalizare, alarmare incendii, cu   proiectele tip A este       ora 18:00    .ro/poim-   

 şi Guvernul contextul   gestionare a crizei   sistemul sanitar de stat   acoperire totală, și de detectare   de 100.000 de euro.           lanseaza-   
 

României pandemiei cauzate 
  

sanitare COVID- 
       

semnalizare și alarmare în cazul 
                

                         ghidul-  
   

de COVID-19 
 

19 
   

Alte  unități  sanitare  publice 
 

depășirii concentrației maxime 
                

   

 

                           

                      cresterea-  
            

inclusiv  unități sanitare  cu 
 admise de oxigen în atmosferă   

Valoarea maximă 
           

                                 

                         

sigurantei-  
 

            personalitate  juridică  pentru creșterea gradului de   pentru proiectele tip            
                          

pacientilor-in- 
 

            aferente  sistemului  național  securitate la incendii;   B este de 1.500.000            
   (PROGRAMUL       de apărare, ordine publică şi      de euro.             structuri-   

   OPERAȚIONAL       securitate națională, precum  •  Reabilitarea/modernizarea/extinderea                spitalicesti-  

   INFRASTRUCTURĂ       și cele aferente sistemului de  infrastructurii electrice, de ventilare și                publice-care-  
   MARE 2014-2020,       transport, pentru care  tratare a aerului, precum și   Valoarea maximă           utilizeaza-  
   

AP 9, OS 9.1) 
      

Ministerul Sănătății stabilește 
 

infrastructura de fluide medicale. 
  

pentru proiecte 
           

                      
fluide-  

 

            necesitatea  dotării/      unice  care  vizează            
                                    

                            

medicale/ 
    

            reabilitării, în contextul      ambele tipuri A și B           
 

 
                             

            consolidării  infrastructurii      este  de 1.600.000                   

            medicale pentru a face față      euro.                     

            provocărilor dictate de                           

            combaterea epidemiei de                           

            COVID-19                              

                                          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidul-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale/
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 FNGCIMM Programul IMM   Acordarea de   Microîntreprinderile,  Acordare de garanţii de stat pentru una -  -    30 iunie 2022    https://www.fn  

   INVEST ROMANIA   facilităţi  de   întreprinderile mici sau dintre  următoarele categorii de credite,            gcimm.ro/imm-  
        garantare de   mijlocii   după cum urmează:                   invest  

        către stat în mod                                

        transparent şi      • unul  sau mai multe credite pentru               
        nediscriminatoriu       realizarea  de  investiţii  şi/sau  unul               

        pentru creditele       sau mai multe credite/linii de credit               

        acordate        pentru capital de lucru, garantate de               
        întreprinderilor        către stat, prin Ministerul Finanţelor               

        mici  şi mijlocii şi       Publice,  în  procent  de  maximum               
        întreprinderilor        80% din valoarea finanţării, exclusiv               

        mici  cu       dobânzile, comisioanele şi spezele               

        capitalizare de       bancare aferente creditului garantat.               
        piaţă medie,       Valoarea maximă cumulată care pot               

        denumite în       fi acordate unui beneficiar este de               

        continuare        10.000.000 lei. Valoarea maximă a               
        beneficiari, de       creditelor/liniilor de credit pentru               

        către instituţiile de       finanţarea capitalului de lucru este               

        credit.         de 5.000.000 lei, iar pentru creditele               
                 de investiţii este de 10.000.000 lei;               

                • unul  sau mai multe credite/linii de               
                 credit pentru finanţarea capitalului               

                 de lucru,  exclusiv dobânzile,               
                 comisioanele şi spezele bancare               

                 aferente creditului garantat de stat               

                 în   procent   de   maximum   90%               
                 acordat unei microîntreprinderi sau               

                 întreprindere mică, în valoare               

                 maximă   de   500.000   lei   pentru               
                 microîntreprinderi,  respectiv               

                 maximum 1.000.000 lei pentru               

                 întreprinderile mici.                     
                                           
 
 
 
 
 

 

https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
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 FNGCIMM Subprogramul   Acordarea de   Microîntreprinderile, Acordare de garanţii de stat în favoarea   Maximum 345.000  -    30 iunie 2022    https://www.fn  

   AGRO IMM INVEST   facilităţi de   întreprinderile mici sau fiecărui beneficiar participant în program   euro pentru sectorul           gcimm.ro/com  
        garantare de   mijlocii care solicită finanţare pentru nevoile    pescuitului şi           unicate-de-  
                                      

        

către stat în mod 
       

acvaculturii, 
            

presa/start- 
 

 

            
curente de lucru sau pentru realizarea de 

               
        transparent şi       Maximum 290.000           pentru-  

 

            

investiţii. 
                

        nediscriminatoriu          euro pentru           programele-  
                              

        pentru creditele            domeniul  producţiei           imm-invest-   

        acordate      
Grantul  acordat  întreprinderilor  mici  şi 

  primare de produse           imm-factor-si-  
        întreprinderilor        agricole;             subprogramul-  

        mici şi mijlocii şi      mijlocii, întreprinderilor mici cu   Maximum             agroimm-  

        întreprinderilor      capitalizare  de  piaţă medie,  precum  şi  2.300.000 euro           invest   

        mici cu      fermierilor din   domeniul agriculturii,   pentru sectorul                   

        capitalizare de      pescuitului, acvaculturii   şi sectorului   alimentar.                     

        piaţă medie, din      alimentar  include  şi  o  componentă                        

        domeniul      nerambursabilă de maximum 10% din                        

        agriculturii,      valoarea   finanţării   garantate,   cu                        

        pescuitului,      condiţia încadrării  în plafonul specificat                        

        acvaculturii şi      de Program.                          
        sectorului                                 

        alimentar, de                                 

        către instituţiile de                                 

        credit.                                 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest
https://www.fngcimm.ro/comunicate-de-presa/start-pentru-programele-imm-invest-imm-factor-si-subprogramul-agroimm-invest


 
        

Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili   Activități eligibile  Valoarea grantului Contribuția Termen limită Informații 
 finanțare programului                 beneficiarului  suplimentare 

Uniunea Proiect de Schemă Susținerea  Persoană fizică autorizată  Orice  activitate  cu  caracter  și  conținut Maximum 200.000 0% Apel nelansat http://www.cult 
Europeană de  minimis pentru sectorului cultural         cultural   în   România  în   oricare   din euro,      ura.ro/structur 
şi Guvernul sectorul  afectat de Întreprindere individuală  domeniile culturale (sau conexe) respectiv acoperirea   a-scheme-de- 
României independent (SC, răspândirea         cuprinse  în  prezenta  Schemă,  pe  o parțială, în cuantum   ajutor-pentru- 

 ONG, PFA, ÎI) virusului SARS- ONG  cu  scop/obiectiv/ perioadă  de  cel  puțin  12  luni  de  la de 20%, a diferenței   sustinerea- 
   CoV-2, în vederea activitate  cu conținut și acordarea ajutorului.   din cifra de   sectorului- 
   relansării  caracter cultural într-unul     afaceri/venituri    cultural- 
   activității culturale dintre domeniile culturale     totale din anul 2020,   actualizata 
     (sau  conexe), înscrise în     comparativ cu anul    

     Registrul  Asociațiilor și     2019, rezultată din    

 
APEL NELANSAT 

  Fundațiilor.  ONG  poate sa     desfășurarea     
   aibă  sau nu activitate     activităților aferente    
             

     economică.         codurilor CAEN    

                 autorizate, eligibile    

     Societate constituită în baza            

     Legii  nr. 31/1990 cu            

     activitate   într-unul   dintre            

     domeniile de activitate din            

     Lista  de  coduri CAEN            

     eligibile  –  Anexa  nr.  2  la            

     Schemă                 

     Înființată  înainte de            
     01.01.2020 având activitate            

     cu conținut și caracter            

     cultural  într-unul din            

     domeniile culturale               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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Uniunea Proiect de Schemă Susținerea  Persoane fizice  înscrise la Orice  activitate  cu  caracter  și  conținut Maximum 200.000 0% Apel nelansat http://www.cult 

Europeană de  minimis pentru sectorului cultural Organismele de gestiune cultural în România în oricare din euro    ura.ro/structur 
şi Guvernul artiști (persoane afectat de colectivă     domeniile culturale cuprinse în prezenta     a-scheme-de- 
României fizice, prin OGC- răspândirea       Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12     ajutor-pentru- 
 uri)    virusului SARS-       luni de la acordarea ajutorului      sustinerea- 
     CoV-2, în vederea                    sectorului- 
     relansării                     cultural- 
     activității culturale                    actualizata 

 APEL NELANSAT                       

Uniunea Proiect de Schemă Susținerea  Organizație    • Măsura A: Organizatori de  Maximum  0% Apel nelansat http://www.cult 

Europeană de  ajutor  de stat sectorului cultural neguvernamentală cu  scop/  festivaluri și evenimente  1.800.000 euro   ura.ro/structur 
şi Guvernul pentru    afectat de obiectiv/activitate cu conținut  culturale           a-scheme-de- 
României organizatori,   răspândirea și  caracter  cultural  într-unul 

• Măsura B: Librării 
       ajutor-pentru- 

 librării, edituri și virusului SARS- dintre domeniile culturale         sustinerea- 
 cinematografe  CoV-2, în vederea       

• Măsura C: Edituri 
       sectorului- 

     relansării  Societate constituită în baza        cultural-                    

     activității culturale Legii nr. 31/1990 cu • Măsura D: Cinematografe      actualizata 
       activitate   într-unul   dintre               

       domeniile de activitate din               

       Lista de coduri CAEN               

 
APEL NELANSAT 

  eligibile – Anexa nr.  4 la               
   Schemă care a fost înființată               
                     

       și a desfășurat activitate cu               

       conținut și caracter  cultural               

       într-unul din domeniile               

       culturale înainte de               

       01.01.2020                   

       Sunt  eligibile  și               
       întreprinderile mari                 

 
 
 
 
 

http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
http://www.cultura.ro/structura-scheme-de-ajutor-pentru-sustinerea-sectorului-cultural-actualizata
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 Guvernul Proiect   de  Extinderea,    Spitale județene de urgență/  Extinderea, reabilitarea sau -  -    Apel nelansat    http://e-   

 României ORDONANŢĂ DE  reabilitarea sau   Spitale  de urgență/Institute  modernizarea infrastructurii   de gaze            consultare.gov  

   URGENȚĂ    modernizarea    medicale/Spitale de boli  medicale  din  secțiile  de  anestezie  și            .ro/w/proiect-  

   pentru aprobarea  infrastructurii de   infecțioase;     terapie intensivă.                ordonanta-de-  

   unor  măsuri de  gaze medicale din                         urgenta-a-   

   sprijin decontate  secțiile de   Primăria  Municipiului                   guvernului-   

   din   fonduri  anestezie și   București/autorități ale                   pentru-   

   europene, pentru  terapie  intensivă,   administrației  publice  locale                   aprobarea-   

   extinderea,    în contextul   cu  competență în  domeniul                   unor-masuri-  

   reabilitarea  sau  riscului de infecție   asistenței de sănătate                   de-sprijin-   

   modernizarea   cu coronavirusul   publică   și   alte   autorități                   decontate-din-  

   infrastructurii de  SARS-CoV-2    publice locale pentru spitale                   fonduri-   

   gaze medicale din       județene  de urgență/spitale                   europene-   

   secțiile   de       de urgență/Institute                   pentru-   

   anestezie și terapie       medicale/spitale de boli                   extinderea-  
                                    

   intensivă,  în       infecțioase pe care le au în                   reabilitarea-  

   contextul riscului       gestionare/administrare;                    sau-  
                                      

   de infecţie cu                             modernizarea-  

   coronavirusul        Parteneriatele dintre                   infrastructurii-  
   SARS-CoV-2        beneficiarii menționați mai                   de-gaze-   

               sus.                      medicale-din/  

   APEL NELANSAT                                        
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-aprobarea-unor-masuri-de-sprijin-decontate-din-fonduri-europene-pentru-extinderea-reabilitarea-sau-modernizarea-infrastructurii-de-gaze-medicale-din/
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Guvernul IMM Leasing de Acordarea   de Întreprinderile mici şi mijlocii Programul   constă   în   acordarea   de Valoarea maximă - Neprecizat http://legislatie 
României echipamente și facilităţi    de  garanții  de  stat  în  favoarea  fiecărui cumulată  a   .just.ro/Public/ 
 utilaje   garantare   de Întreprinderile afiliate care au beneficiar participant în program pentru finanțărilor     DetaliiDocume 
    către stat  sub un număr egal sau mai mare finanțările de tip leasing destinate garantate este de   nt/228344 
    forma punerii la de   250   de   angajați,   în achiziționării prin  intermediul 5.000.000 lei     

 instituit prin dispoziția    calitate de utilizatori finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau       

 ORDONANȚĂ DE instituțiilor     second-hand,  garantate  de  către  stat,       

 URGENȚĂ  nr. 118 financiare     prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:       

 din 22 iulie 2020 nebancare                  

    înscrise    în  a)   80% din valoarea finanțării, exclusiv       

    Registrul Special  dobânzile, comisioanele și alte       

    la BNR a unor  cheltuieli aferente  finanțării       

    plafoane anuale  garantate, pentru achiziția de       

    de  garantare  echipamente IT și tehnologia       

    pentru finanțările  informației în cadrul unei operațiuni       

    de tip leasing  de leasing financiar;           

    financiar  pentru                

    achiziționarea de  b)   60% din valoarea finanțării, exclusiv       

    active noi  sau  dobânzile, comisioanele și alte       

    second-hand   cheltuieli aferente  finanțării       

           garantate, pentru achiziția de utilaje       

           și echipamente  tehnologice,       

           vehicule pentru transport mărfuri și       

           persoane, utilizate în scop       

           comercial în cadrul unei operațiuni       

           de leasing financiar.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228344
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 Uniunea Proiect de   Reducerea    Angajatorii care activează în  Angajatorii  care  activează  în  sectorul   Maximum 2.250 lei/  -    Apel nelansat    https://mfe.gov  

 Europeană Ordonanță de   efectelor   sociale   sectorul agro-alimentar, care  agro-alimentar,   care   încadrează   în   lună/angajat             .ro/ordonanta-  
 și Guvernul Urgență privind   negative    încadrează în muncă,  cu  muncă, cu normă întreagă, persoane cu                 de-urgenta-   

 României adoptarea unor   determinate de   normă întreagă, persoane cu  vârsta  cuprinsă  între  16  și  29  de  ani,   Posturi ale căror           privind-   

   măsuri  de sprijin   răspândirea    vârsta cuprinsă între 16 și 29  înregistrați ca șomeri beneficiază lunar,   cerințe presupun           adoptarea-  
                                  

   din fonduri externe   coronavirusului    de ani, înregistrați ca șomeri  pentru o perioadă de maximum 18 luni,   studii  medii:           unor-masuri-  

   nerambursabile  în   SARS-CoV-2    în evidența Agențiilor pentru  începând  cu  data  intrării  în  vigoare  a   maximum  3.500  lei           de-sprijin-din-  
   sectorul agro-       Ocuparea Forței de  Muncă  actului  normativ  și  a  mecanismului  de   lună/angajat             fonduri-   

   alimentar         Județene     implementare, dar nu mai târziu de 31                 externe-   

                  decembrie 2023, pentru fiecare   Posturi ale căror           nerambursabil  

                  persoană angajată din această   cerințe presupun           e-in-sectorul-  
                  categorie,  de  o  sumă  reprezentând   studii superioare:           agro-   

                  echivalentul    a    75%    din    salariul   maximum 6.000 lei/           alimentar/  

                  angajatului      lună/angajat                      
   APEL NELANSAT                                         
                                               
                                                
 

Sursa: www.adrcentru.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
http://www.adrcentru.ro/

