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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Granturi pentru 
investiții 
productive 
acordate în baza 
prevederilor 
ORDONANȚEI DE 
URGENȚĂ NR. 130/ 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
acordarea de 
sprijin financiar din 
fonduri externe 
nerambursabile, 
aferente 
Programului 
Operațional 
Competitivitate 
2014 – 2020, 
în contextul crizei 
COVID-19 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 - 2020) 
 
 
NOU! 

Acordarea de 
sprijin financiar 
din fonduri 
externe 
nerambursabile, 
aferente 
Programului 
operațional 
Competitivitate 
2014-2020, în 
contextul crizei 
provocate de 
COVID-19, pentru 
beneficiarii a căror 
activitate a fost 
afectată de 
răspândirea 
virusului SARS-
CoV-2 sau a căror 
activitate a fost 
interzisă prin 
ordonanțe militare 
pe perioada stării 
de urgență sau 
îngrădite pe 
perioada stării de 
alertă 

Întreprineri mici şi mijlocii 
care activează în domeniile 
eligibile  
 
Lista domeniilor de activitate 
eligibile este prevăzută la 
anexa nr. 3 la ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 
iulie 2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operațional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19 

a) extinderea capacităților de producție existente, 
precum și pentru extinderea capacităților de 
prestării de servicii; 
 
b) realizarea de unități noi ale capacităților de 
producție existente, precum și pentru realizarea 
unor unități noi de prestare de servicii; 
 
c) reabilitarea/ modernizarea unităților de 
producție existente precum și pentru reabilitarea/ 
modernizarea unor unități noi de prestare de 
servicii. 

Minim 
50.000 
euro  
 
Maxim 
200.000 
euro 

15% din 
valoarea 
grantului 
solicitat pentru 
beneficiarii din 
regiunile mai 
puțin dezvoltate  
 
 
30% din 
valoarea 
grantului 
solicitat pentru 
beneficiarii din 
regiunea 
București-Ilfov 

Formularul 
electronic de 
înscriere este 
activ pe link-
ul granturi.imm
.gov.ro până în 
29 ianuarie 
2021, ora 
20:00 

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/09/14/masu
ra-3-granturi-
pentru-
investitii/  

https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și  
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
personalul din 
sănătate implicat 
direct în 
transportul, 
echiparea, 
evaluarea, 
diagnosticarea şi 
tratamentul 
pacienţilor infectaţi 
cu COVID-19 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, OS 4.9) 
 
 
 
NOU! 

Reducerea 
presiunii asupra 
sistemulului de 
sănătate, în 
particular pe 
segmentul de 
transport, 
diagnosticare, 
tratament si 
îngrijire a 
persoanelor 
infectate cu noul 
coronavirus 
 
Oferirea unui 
mijloc suplimentar 
de subzistență 
personalului aflat 
la risc 

Ministerul Sănătății, singur 
sau în parteneriat cu 
instituțiile relevante; 
 
Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate singură sau în 
parteneriat cu alte instituții 
relevante. 

Sprijin pentru acordarea unui stimulent de risc 
adițional salariului existent pentru personalul de 
specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, 
inclusiv personalul de specialitate din structurile 
paraclinice medico-sanitare şi personalul 
paramedical, implicat direct in transportul, 
echiparea, evaluarea, diagnosticarea și 
tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 pe 
perioada stării de urgență. 

Aceasta activitate are în vedere subvenționarea 
cheltuielilor efectuate cu stimulentul de risc 
acordat în condițiile și cuantumul prevăzut la art. 
8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 
din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri 
de sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, 
pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, 
cu modificările ulterioare. 

Valoarea 
minimă a 
asistenței 
financiare 
neramburs
able a unui 
proiect este 
de 101.000 
de euro.  
 
Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
62.000.000 
euro. 

0% 23 decembrie 
2020, ora 
16.00 

https://mfe.gov
.ro/pocu-
lanseaza-
apelul-sprijin-
pentru-
personalul-din-
sanatate-
implicat-direct-
in-transportul-
echiparea-
evaluarea-
diagnosticarea
-si-tratamentul-
pacientilor-
infectati-cu-
covid-19/ 
 

https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și  
Guvernul 
României 

Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 
 
Proiecte de tip B –  
 
Crearea unor 
capabilități 
medicale mobile / 
formațiuni 
medicale mobile de 
diagnostic și 
tratament utilizate 
în combaterea 
răspândirii COVID-
19/ spitale 
modulare rol 1, 2 și 
3/ containere de 
logistică medicală 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 9, OS 
9.1) 
 
 
NOU! 

Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-
19 

Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU), 
Ministerul Apărării Naționale, 
în parteneriat cu IGSU 
 
Spitale județene de urgență/ 
Spitale de urgență/ Institute 
medicale/ Spitale de boli 
infecțioase;  
 
Primăria Municipiului 
București și alte Autorități 
publice locale pentru spitale 
județene de urgență/ Spitale 
de urgență/ Institute 
medicale/ Spitale de boli 
infecțioase pe care le au în 
gestionare/ administrare; 
 
Parteneriate între acestea 
(Spitale județene de urgență/ 
Spitale de urgență/ Institute 
medicale/ Spitale de boli 
infecțioase și Primăria 
Municipiului București/ 
Autorități publice locale 
pentru spitale județene de 
urgență/ Spitale de urgență/ 
Institute medicale/ Spitale de 
boli infecțioase pe care le au 
în gestionare/ administrare). 

Crearea unor capacități medicale mobile/ 
formațiuni medicale mobile de diagnostic și 
tratament utilizate în combaterea răspândirii 
COVID-19/ spitale modulare/ containere de 
logistică medicală. 

Variabilă Variabilă 30 martie 
2021, ora 
17:00 

https://mfe.gov
.ro/poim-
redeschide-
apelul-de-
proiecte-
consolidarea-
capacitatii-de-
gestionare-a-
crizei-sanitare-
covid-19-
pentru-
proiectele-de-
tip-b-crearea-
unor-
capabilitati-
medicale-
mobile-
formatiu/ 
 

https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
https://mfe.gov.ro/poim-redeschide-apelul-de-proiecte-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19-pentru-proiectele-de-tip-b-crearea-unor-capabilitati-medicale-mobile-formatiu/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Proiect de 
ORDONANŢĂ DE 
URGENȚĂ 
pentru aprobarea 
unor măsuri de 
sprijin decontate 
din fonduri 
europene, pentru 
extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de 
anestezie și terapie 
intensivă, în 
contextul riscului 
de infecţie cu 
coronavirusul 
SARS-CoV-2 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Extinderea, 
reabilitarea sau 
modernizarea 
infrastructurii de 
gaze medicale din 
secțiile de 
anestezie și 
terapie intensivă,  
în contextul 
riscului de infecție 
cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 

Spitale județene de urgență/ 
Spitale de urgență/ Institute 
medicale/ Spitale de boli 
infecțioase; 
 
Primăria Municipiului 
București/ autorități ale 
administrației publice locale 
cu competență în domeniul 
asistenței de sănătate 
publică și alte Autorități 
publice locale pentru spitale 
județene de urgență/ Spitale 
de urgență/ Institute 
medicale/ Spitale de boli 
infecțioase pe care le au în 
gestionare/administrare; 
 
Parteneriatele dintre 
beneficiarii menționați mai 
sus. 

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea 
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de 
anestezie și terapie intensivă.   

- - 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/
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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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ privind 
unele măsuri 
pentru acordarea 
de sprijin financiar 
pentru 
întreprinderile din 
domeniul 
turismului, 
structuri de cazare, 
structuri de 
alimentație și 
agenții de turism, a 
căror activitate a 
fost afectată în 
contextul 
pandemiei COVID 
19 

 

NOU! 

 

Reducerea 
impactului negativ 
asupra 
operatorilor 
economici din 
sectorul turistic, 
prin 
acordarea unui 
ajutor 
nerambursabil 
care acoperă o 
parte din 
pierderea din cifra 
de afaceri 
aferentă 
perioadei în care 
activitatea 
respectivilor 
operatori 
economici a fost 
afectată de primul 
val al 
pandemiei 
COVID-19 

Întreprinderile din industria 
ospitalității (structuri de 
cazare, structuri de 
alimentație, agenții de 
turism), afectate de efectele 
pandemiei în perioada 
martie-iunie 2020 

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează 
supraviețuirea și relansarea sectorului turismului 
prin: 
 
a) salvarea de la faliment a unui număr important 
de actori economici din sector și salvarea 
locurilor de muncă generate de aceștia; 
 
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să 
mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 
luni. 

Maxim 
800.000 
euro/ 
întreprinder
e 

- 30 iunie 2021 http://www.eco
nomie.gov.ro/i
ntreprinderile-
din-domeniul-
turismului-
afectate-de-
pandemia-
covid-19-vor-
beneficia-de-
inca-500-de-
milioane-de-
euro?fbclid=Iw
AR3FSWMRiN
hWBhx-
CKi2toXi7LiS2
Y_dmxel-
Jt63eN48OW
GdThhtDBh8G
c  

 

https://sgg.gov
.ro/new/wp-
content/upload
s/2020/11/OU
G-13.pdf 

 

http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schemă de granturi 
pentru sectorul 
cultural 
 
 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Sprijinirea 
sectorului cultural, 
unde au fost 
sistate activitățile, 
ca măsură de 
precauție pentru 
evitarea 
răspândirii SARS 
COV-2 

Organizații 
neguvernamentale și 
societăți comerciale (atât 
IMM-uri, cât și întreprinderi 
mari) care au desfășurat 
activități în ultimii 2 ani 
conform raportului de 
activitate asumat de 
reprezentantul legal al 
solicitantului în unul dintre 
următoarele domenii 
culturale: artele spectacolului 
(teatru, muzică, dans), artele 
vizuale (pictură, sculptură, 
film, fotografie), patrimoniu, 
carte, audio-vizual, educație 
culturală. 
 
Solicitanţii trebuie să fie 
înscriși la data depunerii 
proiectului în Registrul 
Sectorului Cultural 
gestionat de Institutul 
Naţional de Cercetare şi 
Formare Culturală. 

Măsura A: microgranturi 
 
Măsura B: Granturi pentru organizare festivaluri 
culturale 
 
Măsura C - Granturi pentru organizare 
evenimente culturale 
 
C.1 Evenimente muzicale și evenimente de tip 
stand-up comedy 
 
C.2 Evenimente din alte domenii culturale decât 
domeniul muzical și stand-up comedy 
 
Măsura D - Granturi pentru librării 
 
Măsura E – Granturi pentru edituri 
 

Sprijinul se 
acordă sub 
formă de: 
 
-
Micrograntu
ri cu o 
valoare fixă 
de 4.000 
de euro. 
 
- Granturi 
variabile 
raportate la 
vânzarea 
de carte din 
anul 2019 
sau la 
numărul de 
bilete 
comercializ
ate în anul 
2019, cu un 
plafon 
maxim de 
800.000 de 
euro pentru 
fiecare 
beneficiar. 

Variabilă - http://www.cult
ura.ro/100-
milioane-de-
euro-pentru-
sectorul-
cultural-prin-
schema-de-
ajutor-de-stat 
 
Registrul 
Sectorului 
Cultural: www.
culturadata.ro
/registrul-
sectorului-
cultural  
 

http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat pentru 
susținerea 
activității 
producătorilor din 
sectorul vitivinicol 
în contextul crizei 
economice 
generate de 
pandemia COVID-
19 
 
NOU! 

Susținerea 
activității 
producătorilor din 
sectorul vitivinicol 
în contextul crizei 
economice 
generate de 
pandemia COVID-
19 

Producătorii vitivinicoli care 
desfășoară activități pentru 
producerea strugurilor pentru 
vin, respectiv persoanelor 
fizice, persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor 
individuale, întreprinderilor 
familiale 

Sunt sprijiniţi producătorii vitivinicoli înregistraţi în 
evidențele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de 
plată care exploatează plantații viticole înscrise 
în Registrul plantațiilor viticole și au pentru 
acestea depuse și înregistrate declarații de 
recoltă aferente campaniei de recoltare a 
strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 

Maxim 
100.000 
euro 
 
Echivalentu
l în lei a 
500 
euro/ha 

- Cererea de 
solicitare a 
ajutorului de 
stat se depune 
la Centrul 
Județean APIA 
în perioada 4-
14 decembrie 
2020 

http://www.api
a.org.ro/files/n
ews_files/CP_
Ajutor_de_stat
_sector_vitivini
col_04.12.202
0.pdf  

http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf


 
PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2 

PAGINA 8 DIN 18                                10 DECEMBRIE 2020           
        

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Microgranturi 
acordate în baza 
prevederilor 
ORDONANȚEI DE 
URGENȚĂ NR. 130/ 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
acordarea de 
sprijin financiar din 
fonduri externe 
nerambursabile, 
aferente 
Programului 
Operațional 
Competitivitate 
2014 – 2020, 
în contextul crizei 
COVID-19, precum 
şi alte măsuri în 
domeniul 
fondurilor 
europene 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 - 2020) 
 
 
 
 
 
 

Acordarea de 
sprijin financiar 
pentru IMM-urile a 
căror activitate a 
fost afectată de 
răspândirea 
virusului sau a 
căror activitate a 
fost interzisă prin 
ordonanțe militare 
pe perioada stării 
de urgență și/ sau 
pe perioada stării 
de alertă 

Întreprinderile mici și mijlocii 
care fac dovada prin situațiile 
financiare depuse că nu dețin 
salariați cu contract individual 
de muncă la data de 
31.12.2019; 

Persoane fizice autorizate, 
ONG-urile cu activitate 
economică din domeniile de 
activitate prevăzute la anexa 
nr. 1; 
 
Persoanele fizice autorizate/ 
cabinete medicale individuale 
din domeniul sănătății dacă 
au fost implicate în 
transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea și 
tratamentul pacienților 
diagnosticați cu COVID-19, 
care nu au beneficiat de 
stimulentul medical acordat 
în baza OUG 43/2020. 
 
 

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările 
din fonduri externe nerambursabile pentru 
susținerea unor cheltuieli de tipul: 
 
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, 
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri 
necesare activității curente/operaționale 
desfășurate de beneficiari; 

b) datorii curente și restante față de furnizorii 
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități 
potrivit contractelor încheiate; 

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract 
încheiat; 

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații 
necesare activității curente de bază cu excepția 
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii 
de servicii indirecte cu activitatea curentă; 

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție 
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru 
protecția împotriva răspândirii virusului COVID-
19; 

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea 
activității curente; 
 
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, 
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare 
pentru reluarea activității curente pentru reluarea 
activităților economice; 
 
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul 
statului. 

2.000 euro 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

31 decembrie 
2020 

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/09/14/masu
ra-1-
microgranturi/  

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Granturi pentru 
capital de lucru 
acordate  
în baza 
prevederilor 
ORDONANȚEI DE 
URGENȚĂ NR. 130/ 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
acordarea de 
sprijin financiar din 
fonduri externe 
nerambursabile, 
aferente 
Programului 
Operațional 
Competitivitate 
2014 – 2020, 
în contextul crizei 
COVID-19, precum 
si alte măsuri în 
domeniul 
fondurilor 
europene 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014 - 2020) 
 
 
 
 
 

Acordarea de 
sprijin financiar 
pentru IMM-urile a 
căror activitate a 
fost afectată de 
răspândirea 
virusului sau a 
căror activitate a 
fost interzisă prin 
ordonanțe militare 
pe perioada stării 
de urgență și/sau 
pe perioada stării 
de alertă 

Întreprineri mici şi mijlocii din 
domeniile de activitate: 
restaurante, hoteluri, 
cafenele, servicii din 
domeniul transporturilor, 
agențiile de turism, edituri/ 
librării/ biblioteci, precum și 
organizarea de evenimente a 
căror activitate curentă a fost 
afectată de răspândirea 
virusului COVID-19 sau a 
căror activitate a fost 
interzisă prin ordonanțe 
militare pe perioada stării de 
urgență și/sau pe perioada 
stării de alertă 
 

 

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de 
lucru pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: 
 
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, 
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri 
necesare activității curente/operaționale 
desfășurate de beneficiari; 

b) datorii curente și restante față de furnizorii 
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități 
potrivit contractelor încheiate; 

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract 
încheiat; 

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații 
necesare activității curente de bază cu excepția 
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii 
de servicii indirecte cu activitatea curentă; 

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție 
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru 
protecția împotriva răspândirii virusului COVID-
19; 

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de 
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea 
activității curente; 
 
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, 
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare 
activității curente în mod direct și să fie necesare 
reluării activității curente a beneficiarului 
finanțării. 

2.000 euro 
pentru 
IMM-urile 
cu cifra de 
afaceri în 
2019 
cuprinsă 
între 5.000 
– 13.500 
euro 
 
15% din 
cifra de 
afaceri și 
nu poate 
depăși 
150.000 
euro pentru 
IMM-urile 
cu cifra de 
afaceri în 
2019, 
cuprinsă 
între 
13.501 – 
1.000.000 
euro 
 
Maxim 
150.000 
euro pentru 
IMM-urile 
cu cifra de 
afaceri de 
peste 1 
milion de 
euro 

Minim 15% 
 

 

31 decembrie 
2020 

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/09/14/masu
ra-2-granturi-
pentru-capital-
de-lucru/  

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Finanțări EximBank 
în cadrul Schemei 
de ajutor de stat 
COVID-19 
 
 

Acordarea de 
măsuri de ajutor 
de stat de 
sprijinire a 
economiei în 
contextul actualei 
epidemii de 
COVID-19 

Întreprinderi mici și mijlocii și 
au o cifră de afaceri peste 20 
milioane de lei în anul 2019  
 
Întreprinderi mari 

În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă 
credite pentru investiții sau pentru capital de 
lucru.  
 
Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși: 
a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile 
ale beneficiarului din anul 2019 sau pe ultimul an 
disponibil. În cazul societăților înființate după 1 
ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu 
va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor 
salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau 
b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului 
din anul 2019; sau 
c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe 
o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 
luni (în cazul întreprinderilor mari). 
 
Ultima opțiune este disponibilă în special: 
(i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare 

rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al 
cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai 
puțin relevante în 2019 și care își propun 
implementarea unor proiecte de dimensiuni 
mari care urmăresc acoperirea unor 
necesități ale pieței în sectoare specifice 
precum sănătate, educație sau industria 
alimentară;  

(ii) întreprinderi din domeniul turismului sau 
transporturilor, care se confruntă cu 
necesități crescute de lichiditate pentru 
implementarea proiectelor de investiții, pe o 
perioadă scurtă de timp, destinate adaptării 
la noile standarde de funcționare ale 
activității curente, cum ar fi: infrastructură de 
protecție, echipamente suplimentare de 
protecție, investiții suplimentare necesare 
conformării la noile reguli privind distanțarea 
socială etc. 

Variabilă - Dosarele 
trebuie depuse 
la EximBank 
NCS până cel 
târziu la data 
de 30 
noiembrie 
2020. 
 
Acordarea 
creditelor se 
face în limita 
bugetului 
alocat, pe 
principiul  
primul venit, 
primul servit. 

http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/230815  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230815
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230815
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230815
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230815
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Garanții EximBank 
în cadrul Schemei 
de ajutor de stat 
COVID-19 

Acordarea de 
măsuri de ajutor 
de stat de 
sprijinire a 
economiei în 
contextul actualei 
epidemii de 
COVID-19 

Întreprinderi mici și mijlocii și 
au o cifră de afaceri peste 20 
milioane de lei în anul 2019  
 
Întreprinderi mari 

Garanțiile se acordă beneficiarilor pentru: 
a) credite noi; 
b) credite în derulare, pentru suplimentarea 

garanțiilor colaterale existente, în scopul 
menținerii/majorării finanțărilor la un nivel 
care să permită beneficiarilor continuarea 
activității. 

 
Garanția acoperă: 
a) maximum 90% din valoarea creditului 

(principal), în cazul creditelor noi; 
b) maximum 50% din valoarea creditului 

(principal), în cazul creditelor în derulare. 
 
Durata garanției este egală cu durata creditului 
garantat și nu poate depăși 6 ani. 
 
Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși: 
 
a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile 
ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând 
contribuțiile sociale și costurile cu personalul care 
lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este 
oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau 
pe ultimul an disponibil. În cazul societăților 
înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă 
a creditului nu va depăși valoarea anuală 
estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 
ani de activitate; sau 
 
b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului 
din anul 2019; sau 
 
c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe 
o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 
luni (în cazul întreprinderilor mari). 

- - Dosarele 
trebuie depuse 
la EximBank 
NCS până cel 
târziu la data 
de 30 
noiembrie 
2020. 
 
Acordarea 
garanțiilor se 
face în limita 
bugetului 
alocat, pe 
principiul  
primul venit, 
primul servit. 

http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/230813  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230813
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230813
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230813
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230813
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Măsuri de sănătate 
publică 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME 2014-
2020, Măsura II.11) 

 

APEL NELANSAT 

Acordarea de 
compensaţii 
operatorilor 
economici care au 
înregistrat 
reducerea 
temporară a 
vânzărilor de 
pește din 
producția proprie 
din cauza 
epidemiei de 
Covid-19 

Operatorii economici care 
deţin în exploatare amenajări 
de acvacultură și care au 
înregistrat reducerea 
temporară a vânzărilor de 
pește din producția proprie 
din cauza epidemiei de 
Covid-19 într-o anumită 
perioadă de referință, în 
cursul anului 2020 

 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească 
cumulativ următoarele condiții: 

 amenajarea piscicolă care a înregistrat 
reducerea temporară a vânzărilor de pește 
din producția proprie se află pe teritoriul 
României; 

 reducerea temporară a vânzărilor de pește 
din producția proprie este cauzată de 
epidemia de Covid-19; 

 vânzările de pește din producția proprie 
pot proveni inclusiv din activități de pescuit 
recreativ; 

 compensațiile solicitate se încadrează în 
perioada de referință, în anul 2020. 
Perioada de referință (interval de zile și 
luni) este stabilită prin anunțul de lansare a 
apelului de depunere de cereri de 
finanțare. 

Neprecizat 0% Apel nelansat 
 
 

https://www.a
mpeste.ro/infor
mari/997-a-
fost-publicata-
varianta-
consultativa-
pentru-ghidul-
pentru-
masura-ii-11-
masuri-de-
sanatate-
publica.html 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 
 
  

IMM Leasing de 
echipamente și 
utilaje 
 
 
instituit prin 
ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ nr. 118 
din 22 iulie 2020 
 
 
 

Acordarea de 
facilităţi de 
garantare de către 
stat sub forma 
punerii la 
dispoziția 
instituțiilor 
financiare 
nebancare 
înscrise în 
Registrul Special 
la BNR a unor 
plafoane anuale 
de garantare 
pentru finanțările 
de tip leasing 
financiar pentru 
achiziționarea de 
active noi sau 
second-hand  
 

Întreprinderile mici şi mijlocii  
 
Întreprinderile afiliate care au 
un număr egal sau mai mare 
de 250 de angajați, în calitate 
de utilizatori 

Programul constă în acordarea de garanții de 
stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în 
program pentru finanțările de tip leasing 
destinate achiziționării prin intermediul 
finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-
hand, garantate de către stat, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, astfel: 
 
a) în procent de maximum 80% din valoarea 

finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, 
pentru achiziția de echipamente IT și 
tehnologia informației în cadrul unei 
operațiuni de leasing financiar; 
 

b) în procent de maximum 60% din valoarea 
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
și alte 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. 

Valoarea 
maximă 
cumulată a 
finanțărilor 
garantate 
de stat care 
pot fi 
acordate 
unui 
beneficiar 
este de 
5.000.000 
lei 

- Neprecizat http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/228344 

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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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 
prin 
AJOFM 

ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ NR. 92 
din 28 mai 2020 
pentru instituirea 
unor măsuri active 
de sprijin destinate 
angajaților și 
angajatorilor în 
contextul situației 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului 
SARS-CoV-2, 
precum și pentru 
modificarea unor 
acte normative 
 
Publicată în 
MONITORUL 
OFICIAL nr. 459 din 
29 mai 2020 
 
 
 
 
 

Acordarea de 
sprijin imediat 
pentru angajatorii 
a căror activitate a 
fost redusă sau 
întreruptă total 
sau parțial ca 
urmare a efectelor 
răspândirii 
coronavirusului 
SARS-CoV-2 și 
de stimulare a 
angajatorilor care 
încadrează în 
muncă persoane 
care au împlinit 
vârsta de 50 de 
ani ale căror 
contracte 
individuale de 
muncă au încetat 
în perioada stării 
de urgență sau a 
stării de alertă, 
precum și a 
tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 16 
ani și 29 de ani, 
categorii pentru 
care 
inserția/reinserția 
pe piața muncii 
este mai dificil de 
realizat 

Angajatori care încadrează în 
muncă persoane care au 
împlinit vârsta de 50 de ani 
ale căror contracte 
individuale de muncă au 
încetat în perioada stării de 
urgență sau a stării de alertă, 
precum și a tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 16 ani și 29 de 
ani 

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai 
căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI 
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 30/2020, precum și angajatorii ai căror 
angajați au avut contractele individuale de muncă 
suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 beneficiază, 
pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei 
părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de 
bază brut corespunzător locului de muncă 
ocupat.Angajatorii au obligația menținerii 
raporturilor de muncă până la data de 31 
decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor 
sezonieri. 
 
Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 
decembrie 2020 încadrează în muncă, pe 
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 
persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror 
raporturi de muncă au încetat din motive 
neimputabile lor, în perioada stării de urgență. 
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru 
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a 
municipiului București, primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană 
angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 
 
Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai 
târziu de data de 31 decembrie 2020, pe 
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 
persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani 
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru 
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a 
municipiului București primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană 
angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 

Maxim  
2500 lei 

Minim 
58,5% 

Perioada de 
acordare a 
indemnizației 
de protecție 
socială se 
extinde de 
drept cu 
durata aplicării 
măsurilor 
dispuse pe 
perioada stării 
de urgență 
decretate și a 
stării de alertă 
instituite la 
nivel național. 
 
Nu mai târziu 
de 31 
decembrie 
2020. 

http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/226195 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226195
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226195
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226195
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226195
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Procurarea de 
echipamente 
medicale şi 
echipamente de 
protecţie pentru 
personalul medical 
care este implicat 
în tratarea 
pacienţilor 
contaminaţi cu 
coronavirus 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 5, OS 
5.2) 
 
 

Finanțarea 
echipamentelor 
medicale și de 
protecție în 
contextul 
pandemiei 
COVID-19 

Unităţile sanitare publice, 
individual, sau prin Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne,  
 
Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă,  
 
unităţi administrativ teritoriale 

Cheltuielile realizate sau care urmează să fie 
realizate din fonduri proprii sau prin alocare de 
fonduri de la autorităţile locale sau după caz din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate, vor urma regimul de decontare din 
fonduri europene în condiţiile respectării unor 
reguli minimale în ceea ce priveşte achiziţia 
acestora. 

În categoria echipamentelor medicale cuprinse la 
decontare din fonduri europene se includ toate 
acele categorii de echipamente medicale care se 
utilizează în mod direct/ indirect pentru tratarea 
pacienţilor bolnavi precum: ventilatoare, staţii de 
monitorizare, injectomate, automatizatoare, 
izolete, laringoscoape etc. 
 
În categoria echipamentelor de protecţie 
medicală se includ: măşti de protecţie, 
combinezoane, mănuşi de protecţie, 
dezinfectanţi precum şi alte echipamente de 
protecţie destinate personalului medical implicat 
direct/indirect în tratamentul pacienţilor infectaţi 
cu coronavirus. 

Maxim 
45.000.000 
euro 
 
Alocarea 
totală: 
300.000.00
0 euro 

0% Neprecizat http://mfe.gov.r
o/wp-
content/upload
s/2020/04/f8e5
b1f5e553ef07b
817130c9c483
05f.pdf 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Îmbunătățirea 
conținutului digital 
și a infrastructurii 
TIC sistemice în 
domeniul e-
educație, e-
incluziune, e-
sănătate și e-
cultură –
 SECŢIUNEA  
E-EDUCAŢIE apelul 
2  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE 
2014-2020, AP 2, 
OS 2.3, Acţiunea 
2.3.3) 
 
 
 
 
 

Dotarea elevilor 
cu echipamente 
mobile din 
domeniul 
tehnologiei 
informației de tipul 
tabletelor școlare, 
precum și a altor 
echipamente/ 
dispozitive 
electronice, astfel 
încât orele de 
pregătire din 
timpul activităților 
didactice să se 
poată desfășura 
online, pentru a 
evita contactul 
direct al elevilor 
cu profesorii și cu 
ceilalți elevi, 
precum și pentru 
a preveni riscul de 
infectare cu 
coronavirusul 
SARS-CoV-2 

Unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat care 
desfășoară activități didactice 
pentru elevi, cu condiția ca 
acestea să aibă personalitate 
juridică pentru încheierea de 
contracte de achiziție publică 
în condițiile legii; 

Autoritățile publice locale 
pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat de pe raza unității 
administrativ-teritoriale care 
desfășoară activități didactice 
destinate elevilor; 

Parteneriatul dintre 
beneficiarii prevăzuți mai sus. 

 

 Achiziția de echipamente de tipul tabletelor 
școlare, precum și a altor echipamente/ 
dispozitive electronice; 

 Activități necesare informării şi publicității 
proiectului - conform prevederilor Manualului 
de Identitate Vizuală și prezentului ghid al 
solicitantului; 

 Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanță; 

 Activități aferente realizării rețelei LAN 
necesară pentru implementarea proiectului. 

 

Finanțarea 
achiziției 
echipament
elor IT 
mobile de 
tip tabletă 
pentru uz 
școlar se 
acordă în 
limita unei 
valori 
neramburs
abile de 
200 euro/ 
tabletă fără 
TVA pentru 
uz școlar 
(cu 
abonament 
lunar la 
internet pe 
o perioada 
de minim 
24 luni, 
inclus în 
valoarea de 
achiziție). 

 

0-2% 1 februarie 
2021 

https://mfe.gov
.ro/poc-ghidul-
solicitantului-
pentru-
finantarea-
tabletelor-
scolare-si-
echipamentelo
r-it-pentru-
desfasurarea-
activitatii-
didactice/  

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-pentru-finantarea-tabletelor-scolare-si-echipamentelor-it-pentru-desfasurarea-activitatii-didactice/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și  
Guvernul 
României 

Consolidarea 
capacităţii 
unităților de 
învățământ de stat 
în vederea 
gestionării situației 
de pandemie 
generată de virusul 
SARS-COV-2  
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 9, OS 
9.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
disponibilității 
echipamentelor/ 
dispozitivelor de 
protecţie medicală 
şi asigurarea 
condițiilor 
igienico-sanitare 
minime necesare, 
astfel încât se 
impune dotarea 
corespunzătoare 
a unităților de 
învățământ de 
stat în vederea 
obținerii 
capacității 
adecvate de 
gestionare a crizei 
sanitare, prin 
diminuarea 
riscului de 
propagare a 
infecției cu SARS 
– COV – 2 în 
sistemul public de 
educație 
preuniversitară și/ 
sau universitară 

Unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, cu 
condiția ca acestea să aibă 
personalitate juridică pentru 
încheierea de contracte de 
achiziție publică în condițiile 
legii; 
instituțiile de învățământ 
superior de stat pentru 
studenții care îndeplinesc 
criteriile pentru a beneficia de 
burse sociale de stat și burse 
sociale ocazionale; 
autoritățile publice locale 
pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat de pe raza unității 
administrativ teritoriale; 
parteneriatul dintre 
autoritățile publice locale și 
unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat; 
parteneriatele dintre 
inspectoratele școlare și 
unitățile de învățământ. 
 

1. Dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu: 
– echipamente de protecție/ dispozitive 

medicale, în special, dar fără a fi 
limitate la: măști de protecție, 
dezinfectanți, combinezoane, 
aparatură destinată dezinfecției și 
sterilizării aerului de tipul 
nebulizatoarelor; 

– containere sanitare mobile destinate 
asigurării condițiilor igienico-sanitare 
minime necesare pentru prevenirea și 
diminuarea răspândirii potențiale a 
infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

Dotarea instituțiilor de învățământ superior de 
stat cu echipamente de protecție/ dispozitive 
medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști 
de protecție, dezinfectanți, combinezoane, 
aparatură destinată dezinfecției și sterilizării 
aerului de tipul nebulizatoarelor. Pentru acțiunile 
de acest tip, echipamentele de protecție de uz 
personal sunt eligibile exclusiv în beneficiul 
studenților care îndeplinesc criteriile pentru a 
beneficia de burse sociale de stat și burse 
sociale ocazionale. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
investițiilor 
propuse 
pentru o 
unitate de 
învățământ: 
maxim 
250.000 
euro 
 

0% 15 ianuarie 
2020 

https://mfe.gov
.ro/poim-
lanseaza-
ghidul-de-
accesare-a-
fondurilor-
pentru-
consolidarea-
capacitatii-
unitatilor-de-
invatamant-de-
stat-in-
vederea-
gestionarii-
situatiei-de-
pandemie-
generata-de-
virusul-sars-
cov-2/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen limită Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Proiect de 
Ordonanță de 
Urgență privind 
adoptarea unor 
măsuri de sprijin 
din fonduri externe 
nerambursabile în 
sectorul agro-
alimentar  

 

 

APEL NELANSAT 
 

Reducerea 
efectelor sociale 
negative 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului 
SARS-CoV-2 

 

Angajatorii care activează în 
sectorul agro-alimentar, care 
încadrează în muncă, cu 
normă întreagă, persoane cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 29 
de ani, înregistrați ca șomeri 
în evidența Agențiilor pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Județene 

Angajatorii care activează în sectorul agro-
alimentar, care încadrează în muncă, cu normă 
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază 
lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, 
începând cu data intrării în vigoare a actului 
normativ și a mecanismului de implementare, dar 
nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru 
fiecare persoană angajată din această categorie, 
de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din 
salariul angajatului 

Maxim 
2.250 lei/ 
lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror 
cerințe 
presupun 
studii medii: 
maxim 
3.500 lei 
lună/ 
angajat 

Pentru 
posturi ale 
căror 
cerințe 
presupun 
studii 
superioare: 
maxim 
6.000 lei/ 
lună/ 
angajat 

- Apel nelansat https://mfe.gov
.ro/ordonanta-
de-urgenta-
privind-
adoptarea-
unor-masuri-
de-sprijin-din-
fonduri-
externe-
nerambursabil
e-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/
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