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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE 

- Autorități publice -  

 

Decembrie 2022 

 

 
1. Conservarea obiectivelor culturale – NOU! 
2. Programul Erasmus+ 2023 – NOU! 
3. Fondul pentru Inovare – NOU! 
4. Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior – NOU! 
5. Programul Rabla Clasic 
6. Programul Rabla Plus 
7. START ONG, ediția 2022 
8. Programul național de construcții de interes public sau social 
9. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de 

investiții 
10. Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi 
11. Sprijin pregătitor – Apel nelansat – NOU! 
12. Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive 

de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării 
conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat 

13. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat 

 

 

Conservarea obiectivelor culturale – NOU! 
Finanțator: 
Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale 
Obiectivul programului: 
Sprijinirea conservării a patrimoniului cultural 
Beneficiari eligibili: 
Entități necomerciale cu capacitate necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, precum 
organizațiile neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare 
Activități eligibile: 

 Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau 
comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este 
preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii 

 Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale 
unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.) – excepție: patrimoniul natural are o legătură sau o 
dimensiune de patrimoniu cultural 

 Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.). 

 Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.) 

 Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente 

 Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice, de exemplu)  

 Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică 

 Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, 
sau adaptarea modernă a celor existente 

 Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și 
clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică 

 Costurile lucrărilor efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt 
permise și aprobate de responsabilul de granturi 

 Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul 
proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul 
patrimoniului cultural etc. 



Valoarea grantului: 
Între 10.000 și 500.000 dolari 
Contribuția beneficiarului: 
Neprecizată 
Termen limită: 

 Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format World, până la data 
de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m 

 Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data 
de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m. 

 

Programul Erasmus+ 2023 – NOU! 
Finanțator: 
Uniunea Europeană 
Obiectivul programului: 
Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care îș i 
desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind la 
o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la 
consolidarea identității europene și a cetățeniei active 
Beneficiari eligibili: 
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului 
Activități eligibile: 

1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului 

 Activități de tineret 

 Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 

 Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 

 Mobilitatea personalului în domeniul sportului 
2. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții 

 Parteneriate pentru cooperare: 

o Parteneriate de cooperare 

o Parteneriate la scară mică 

 Parteneriate pentru excelență: 

o Centre de excelență profesională 

o Acțiunea Erasmus Mundus 

 Parteneriate pentru inovare: 

o Alianțe pentru inovare 

o Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene 23.11.2022 

o Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al 
tineretului și al sportului 

o Evenimente sportive europene non-profit 
3. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare 

 Tineretul european împreună 
4. Acțiunile Jean Monnet: 

 Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior 

 Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării 
Valoarea grantului: 
Variabilă 
Contribuția beneficiarului: 
Neprecizată 
Termen limită: 

 Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: februarie 2023 – aprilie 2023 

 Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023 

 Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023 

 Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00 

 

Fondul pentru Inovare – NOU! 
Finanțator: 
Uniunea Europeană 
Obiectivul programului: 

 sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, modelelor de afaceri sau produse/servicii 
mature și cu potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

 să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același 
timp resurse publice și private suplimentare 

Beneficiari eligibili: 
Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, 
Islanda) 
Activități eligibile: 

1. Decarbonizarea generală 

 Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon 



 Stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de 
siguranță pentru mediu (CSC; 

 Stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în domeniul energiei regenerabile și al 
tehnologiilor de stocare a energiei 

2. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen 

 Electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili convenționali, atât în 
utilizări sectoriale, cât și transsectoriale 

 Producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea hidrogenului ca purtător de energie 
sau a hidrogenului ca agent de reducere sau ca materie primă) în industrie 

3. Producția de tehnologii curate 
Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce anumite componente pentru: 

 instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, eoliene on-shore și offshore, energie 
oceanică, energie geotermală, energie solară termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de 
electricitate/calor 

 electrolizoare și pile de combustie 

 soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări intrazilnice și intrazilnice de lungă 
durată 

 pompe de căldură 
4. Proiecte-pilot de dimensiuni medii 

Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, testarea și optimizarea unor soluții de 
decarbonizare profundă, foarte inovatoare, în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare. 
Valoarea grantului: 
3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru dezvoltarea de proiecte 
Contribuția beneficiarului: 
– 
Termen limită: 
16 martie 2023 

 

Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior – NOU! 
Finanțator: 
Uniunea Europeană 
Obiectivul programului: 
Consolidarea competitivității Europei prin întărirea capacității de inovare și antreprenoriale a instituțiilor de învățământ 
superior și abilitarea acestora de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare 
Beneficiari eligibili: 

 Instituții de învățământ superior 

 Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari 

 Institute de cercetare 

 Organisme publice la nivel local, regional sau național 

 Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de învățământ superior 
Activități eligibile: 

 Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale 

 Consolidarea parteneriatelor 

 Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor 

 Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale 

 Crearea și diseminarea cunoștințelor 
Valoarea grantului: 

 Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect 

 A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect 
Contribuția beneficiarului: 
– 
Termen limită: 
28 februarie 2023, 17.00 CET 

 
  

Programul Rabla Clasic 
Finanțator: 
Administrației Fondului pentru Mediu 
Obiectivul programului: 
Stimularea înnoirii Parcului auto național 
Beneficiari eligibili: 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie 
publică 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ONG-uri 
Culte religioase 
Operatori economici 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990 



Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat 
Activități eligibile:                                                                                                             

 ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie 
generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP; 

 ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare 
GPL/GNC; 

 ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu 
sistem de propulsie hibrid; 

 ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la 
data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil – cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul 
de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii 
autovehiculului nou. 
Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de 
casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui 
sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea 
unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau 
inferioară. 
Valoarea grantului: 
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga 
ecobonusuri.                                                                                                                      
Contribuția beneficiarului: 
Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două 
programe. 
Termen limită: 
31 ianuarie 2023 

 

Programul Rabla Plus 
Finanțator: 
Administrația Fondului pentru Mediu 
Obiectivul programului: 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din 
punct de vedere energetic. 
Solicitanți eligibili: 
UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului 
Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie 
publică 
Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ONG-uri 
Culte religioase 
Operatori economici 
Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic 
Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată; 
Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990 
Entităţi fără personalitate juridică: 
PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială 
Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale 
Alte persoane juridice, de drept public ori privat. 
Activități eligibile: 

 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 
de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g 
CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat; 

 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 
de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru 
achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate; 

 pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un 
ecobonus de 1.500 lei/autovehicul. 

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare 
autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară. 
Valoarea grantului: 
Maximum 54.000 lei 
Contribuția beneficiarului: 
Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe 
Termen limită: 
31 ianuarie 2023          

 

START ONG, ediția 2022 
Finanțator: 
Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow 
Obiectivul programului: 



Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate 
socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte. 
Solicitanți eligibili: 
ONG-uri și fundații; 
Instituții publice din sfere precum: 

 educația (grădinițe, școli, licee) 

 cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii) 
Grupuri informale/de inițiativă 
Activități eligibile: 

 Domeniul Educație 

 Domeniul Social 

 Domeniul Sănătate 

 Domeniul Mediu 

 Domeniul Cultural 
Valoarea grantului: 
pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; 
pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; 
pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro. 
Contribuția beneficiarului: 
0% 
Termen limită:                                                                                                                  
31 decembrie 2022 

 

Programul național de construcții de interes public sau social 
Finanțator: 
Guvernul României 
Obiectivul programului: 
Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
Solicitanți eligibili: 
Autorități publice centrale 
Autorități 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”                                                                                                                
Activități eligibile: 
Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar 
1.Subprogramul ”Săli de sport” 
2.Subprogramul ”Bazine de înot” 
3.Subprogramul ”Complexuri sportive” 
4.Subprogramul ”Așezăminte culturale” 
5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat” 
6.Subprogramul ”Patinoare artificiale” 
7.Subprogramul ”Unități sanitare” 
8.Subprogramul ”Săli de cinema” 
9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență” 
10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate” 
11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” 
12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă” 
A. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” 
Valoarea grantului: 
– 
Contribuția beneficiarului: 
0% 
Termen limită: 
Depunere continuă 

 

Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 

deșeurilor – proiecte noi de investiții 
Finanțator: 
Uniunea Europeană și Guvernul României 
Program de finanțare: 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, AP 3, OS 3.1 
Obiectivul programului: 
Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
Solicitanți eligibili:                                                                                                            
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP 
Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu 
Administrația Fondului pentru Mediu 
Activități eligibile: 



 Proiecte noi integrate/individuale de consolidare şi extindere sisteme de management integrat al deşeurilor 

 Consolidare capacitate instituţională a MMAP pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor 
(pentru sprijinirea implementării PNGD) și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului 
deșeurilor 

 Implementare sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Bucureşti 

 Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase 

 Pegătire portofoliu de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) 

 Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management 
integrat ale deșeurilor la nivel județean) 

Valoarea grantului: 
Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor 
Contribuția beneficiarului: 
Pentru beneficiari autorități publice locale: 
Minim 2% 
Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat: 
Minim 15% 
Termen limită: 
30 decembrie 2022 

 

Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi 
Finanțator: 
Uniunea Europeană și Guvernul României 
Program de finanțare: 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, AP 7, OS 7.1 
Obiectivul programului: 
Promovare investiţii în eficiența energetică a sectorului de termoficare pentru reducerea pierderilor în rețelele de transport și 
distribuție a agentului termic 
Solicitanți eligibili:                                                                                                            
UAT – autorități publice locale din localitățile selectate (cu proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) și din 
alte localități, în limita resurselor financiare disponibile 
Activități eligibile: 

 Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, 
Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în 
vederea asigurării sustenabilității 

 Proiecte de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate în POIM) propuse şi 
selectate similar celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele disponibile, în vederea creșterii 
confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și 
luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane 

Valoarea grantului: 
Maximum 20.000.000 euro 
Contribuția beneficiarului: 
Minim 2% 
Termen limită: 
31 decembrie 2022, ora 17:00 
 

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice 
  

Sprijin pregătitor – Apel nelansat – NOU! 
Finanțator: 
Uniunea Europeană și Guvernul României 
Program de finanțare: 
Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1 
Obiectivul programului: 
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat 
Beneficiari eligibili: 

 un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare 

 un nou parteneriat – fără personalitate juridică 
Activități eligibile: 
Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități : 

 Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de 
personal pentru aceste activități 

 Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de 
informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei 

Valoarea grantului: 
Maximum 30.000 euro 

 Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, 
respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 
150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro. 

 Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea 
teritoriului și populația acoperită de SDL. 

Contribuția beneficiarului: 
0% 



Termen limită: 
Apel nelansat 

 

Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de 

echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace 

asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii 

pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat 
Finanțator: 
Administrația Fondului pentru Mediu 
Obiectivul programului: 
Protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor 
electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege 
Beneficiari eligibili: 

1. a) persoanele fizice 
2. b) autoritățile administraţiei publice centrale 
3. c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale 
4. d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, pentru 

care se dorește obținerea finanțării 
5. e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
Activități eligibile: 

 achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de 
impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, 
regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule 
luminoase, sunete/ultrasunete, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), 
destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din 
specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor 
agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate 

 efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la 
limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe 
traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate 

Valoarea grantului: 

 Maxim 4.500.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau instituția publică din subordinea 
autorității administraţiei publice centrale și titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având 
regim de arie naturală protejată 

 Maxim 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale 

 Maxim 15.000 lei pentru persoanele fizice 
Contribuția beneficiarului: 
0% 
Termen limită: 
Apel nelansat 

 

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 

agricole şi silvice – Apel nelansat 
Finanțator: 
Uniunea Europeană și Guvernul României 
Program de finanțare: 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3 
Obiectivul programului: 
Facilitarea accesului spre ferme 
Solicitanți eligibili: 
Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora 
Activități eligibile: 

 Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor 
agricole) 

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ 
Valoarea grantului: 
Maximum 1.000.000 euro/proiect 
Contribuția beneficiarului: 
Minim 0% 
Termen limită: 
Apel nelansat 

 

 

 

 

 
Sursa: www.adrcentru.ro 

 

http://www.adrcentru.ro/

