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Fonduri UE pentru mediul de afaceri
post 2020

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAL  

POR 
9 miliarde euro

PROGRAMUL 
OPERATIONAL SANATATE 

POS 
2,8 miliarde euro

PROGRAMUL 
OPERATIONAL DEZVOLTARE 

DURABILĂ PODD
3,9 miliarde euro

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL INCLUZIUNE 

ȘI DEMNITATE SOCIALĂ
POIDS 

2,9 miliarde euro

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI 

OCUPARE POEO
3,3 miliarde euro

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL TRANSPORT 

POT
4,9 miliarde euro

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CREȘTERE INTELIGENTĂ, 

DIGITALIZARE ȘI 
INSTRUMENTE FINANCIARE 

POCIDIF
1,6 miliarde euro 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL TRANZITIE 

JUSTĂ POTJ
1,8 miliarde euro

PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

PNRR 2021-2026
29,4 miliarde euro

PROGRAMUL NAȚIONAL 
PENTRU DEZVOLTARE 

RURALĂ PNDR 2021-2022

3,2 miliarde euro

GRANTURI SEE 2014-2021
(Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein)
500 Milioane Euro

Ajutoare de stat acordate
de Ministerul Finanțelor

Publice
Sesiuni anuale

+ Asistență tehnică + Pescuit și 
acvacultură.



Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru mediul de afaceri

Deschise în acest moment (Mai 2021)

• Granturi norvegiene – SME Growth, Producție energie regenerabilă

• Ajutoare acordate din bugetul de stat al României prin Ministerul Finanțelor Publice (HG 807.2014)

• POR 2014-2020: Crearea incubatoare de afaceri sectoriale în regiunea Centru

Anunțate pentru 2021:

• Procesare produse Agricole (PNDR 4.2.), Afaceri neagricole în mediul rural (PNDR 6.2., 6.4.), invesWții în
ferme comerciale sau mici (PNDR 4.1., 6.1., 6.3.), invesWții în lanțul scurt alimentar (PNDR 16.4.)

• Finantarea digitalizarii acWvitaWi IMM-urilor existente (POC 2014-2020 sau PNRR)

• Măsura 3 – granturi pentru invesWții pentru IMM afectate de pandemie (relansare Ministerul Economiei

• Granturi norvegiene pentru energie verde și antreprenoriat (bugete rămase neconsumate)

Perspec>ve începând cu 2022/2023:

• Apeluri din Programele Operaționale 2021-2027 și din PNRR 2021-2026 (proces complex: după ce sunt
negociate, aprobate de Comisia Europeană, elaborate ghiduri și reguli de accesare)



Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru mediul de afaceri

O decizie importantă, cu fundamentare și impact:

• Granturi? (nerambursabile + cofinanțare)

sau

• Instrumente financiare? (credite cu dobânzi subvenționate, garanții, etc) (rambursabile)



GRANTURI Norvegiene / SEE 2014-2021
SME GROWTH  - pentru produse, servicii și tehnologii care inovează pentru o industrie verde, dezvoltă

industria albastră (mariWmă) și tehnologia informației și comunicațiilor

Schema de granturi mici va avea un buget total disponibil de 5 508 241 Euro.

• Valoarea grantului (ajutorul financiar nerambursabil) va fi de minim 50.000 Euro și maxim 200.000
Euro/proiect. Ponderea ajutorului nerambursabil va putea varia între 25% și 70%, în funcție de Wpul de
ajutor de stat aplicabil, mărimea întreprinderii aplicante, profitabilitatea proiectului, capacitatea financiară
generală a aplicantului.

• Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte este 22 septembrie 2021.

• Schema de proiecte individuale va avea un buget total disponibil de 7 355 329 Euro.

• Valoarea grantului (ajutorul financiar nerambursabil) va fi de minim 200.000 Euro și maxim 2.000.000
Euro/proiect. Ponderea ajutorului nerambursabil va putea varia între 25% și 70%, în funcție de Wpul de
ajutor de stat aplicabil, mărimea întreprinderii aplicante, profitabilitatea proiectului, capacitatea financiară
generală a aplicantului.

• Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte este 15 septembrie 2021.

https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/339ec89a4195441ab04f05c5d8371409/5_ro_eea-grants_second_call_sgs.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/e517b25993d2433ba8be052f250d352d/4_ro_eea-grants_second_call_ips.pdf


GRANTURI Norvegiene / SEE 2014-2021
3,25 milioane Euro, granturi pentru inves5ții în energia geotermală

• Buget disponibil: 3.251.000 Euro; 

• Termenul limită: 30 septembrie 2021

• Granturile vor fi de minimum 200.000 Eur și maximum 2.000.000 Eur.

• invesWții în energie geotermală care deservește clădiri publice, clădiri de birouri, mall-uri, unități industriale, 
locuințe private – ca beneficiari finali;

• creșterea capacității de producție a energiei geotermale;

• instruirea personalului în scopul uWlizării și întreținerii echipamentelor, oferită de furnizorul echipamentelor
care parte integrantă din proiectul de invesWție (acWvitatea va fi secundară în proiectul de invesWție).

• renovarea/retehnologizarea sistemului de distribuție geotermal (acWvitate secundară).

• Solicitanți eligibili: Orice enWtate, publică sau privată, comercială sau nonprofit și organizații
neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România, cu o vechime de minim 3 ani de la înființare

• Parteneri eligibili: Orice enWtate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană
juridică în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein sau România, cu o vechime de minim 1 an de la înființare



GRANTURI Norvegiene / SEE 2014-2021

4,6 milioane Euro – Granturi SEE pentru producție energie verde

• Termenul limită: 8 septembrie 2021
• Granturile vor fi de minimum 200.000 Eur și maximum 2.000.000 Eur.
• Proiecte care utilizează material biologic (gunoi de grajd, deșeuri alimentare, nămol, culturi energetice,

deșeuri lemnoase, etc) pentru producția de electricitate sau pentru sisteme de încălzire/răcire în
comunitățile locale.

• Dezvoltarea de facilități industriale private de valorificare a deșeurilor prin energie;
• Energie solară sau eoliană: proiecte noi la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată)

pentru producția de electricitate pentru consumul propriu al Solicitantului (nu în scopul comercializării
pentru profit);

• Instruirea personalului în scopul utilităzii și întreținerii echipamentelor, oferită de furnizorul echipamentelor
care parte integrantă din proiectul de investiție (activitatea va fi secundară în proiectul de investiție).

• Solicitanți eligibili: Orice entitate, publică sau privată, comercială sau nonprofit și organizații
neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România, cu o vechime de minim 3 ani de la înființare

• Parteneri eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială, înființată ca persoană
juridică în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein sau România, cu o vechime de minim 1 an de la înființare



GRANTURI Norvegiene / SEE 2014-2021

• Calendar 2021

• Creșterea capacității de producție energie regenerabilă – 1,9 milioane euro / lansare
estimată Q3 /2021

• Dezvoltarea modelelor de creștere a afacerilor – 1 milion Euro / lansare estimată Q2 /
2021

• Dezvoltarea abilităților în afaceri – 1 milion Euro / lansare estimată Q2 / 2021



Mediul de afaceri în Programul Operațional Creștere Inteligentă, 
Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

• Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional

• Crearea şi promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare

• Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învățământ superior 

• Dezvoltarea capacității CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor 

• Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari

• Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 

• Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și infrastructură, baze de date, 
soft, platforme digitale – proiecte strategice) 

• Digitalizarea în administraţia publică

• Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare



Mediul de afaceri în Programul Operațional Regional 2021-2027

• Sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare și transfer tehnologic care să permită inovarea și transferul de 
tehnologie către firme, dar și susținerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere

• Dezvoltarea serviciilor publice digitale si interoperabilitatea acestora, creşterea gradului de digitalizare în
întreprinderile din regiune, competente digitale  (inclusiv finantare concept smart city si huburi pentru 
inovare digitala)

• ÎmbunataWrea performantei energeWce a fondului existent de cladiri publice si rezidenWale si prin 
modernizarea/exWnderea sistemului de iluminat, iar pe de alta parte printr-o mobilitate durabilă și
regenerarea urbană

• Creșterea conecWvitaWi zonelor mai puWn dezvoltate si a zonelor izolate la reteaua TEN-T - legături ruWere 
secundare reabilitate și nou construite către rețeaua ruWeră și nodurile TEN-T (drumuri județene, drumuri 
expres, centuri ocolitoare cu statut de drum județean; soluții pentru decongesWonarea/ fluidizarea traficului 
(pasaje, exWnderi la 4 benzi, măsuri de siguranță) cu aplicant UAT municipii resedință de județ, UAT -
Consiliile Județene, Parteneriate 

• Susținerea comunităților locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor și elevilor la infrastructura și
serviciile de îngrijire și educație oferite în unitățile de învățământ

• Dezvoltarea urbană integrată în funcție de nevoile fiecărei categorii de orașe; 

• Valorificarea potențialului economic al turismului din zonele urbane și rurale. 



Mediul de afaceri în Programul Operațional Educaţie şi Ocupare 2021-2027

• Valorificarea potențialului >nerilor pe piața muncii 

• Îmbunătățirea parWcipării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară 

• Prevenirea părăsirii >mpurii a școlii și creșterea accesului și a parWcipării grupurilor dezavantajate la 
educație și formare profesională

• Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai 
bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.

• Creșterea accesibilității, atracWvității și calității învăţământului profesional și tehnic

• Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

• Antreprenoriat și economie socială

• Modernizarea ins>tuțiilor pieței muncii

• Consolidarea parWcipării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea 
tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii



Mediul de afaceri în Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027

Va acoperi doar județele: Hunedoara, Gorj, Mures, Prahova, Galați și Dolj

Buget: circa 2 miliarde euro 

Axa 1

• Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri;

• Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță;

• Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor;

• Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre 
industrie și cercetători;

• Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și 
reconversie economică;

• Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate;



Mediul de afaceri în Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027

Axa 2

• Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde

• Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operationale)-poate fi o solutie finanțarea 
acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte integrate 
decontaminare/regenerare/reconversie

• Investiții în realizare de turbine eoliene (ferme eoliene- conectate la rețea)

• Investitii in ferme fotovoltaice/eoliene pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile la nivelul 
operatorilor industriali(posibil cu componentă de producere hidrogen)

Axa 3

• Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate (posibil cu componentă de water management) 

Axa 4

• Perfecționare a lucrătorilor; Calificare și recalificare în sectoarele verzi ale economiei;

• Pension Bridging;

• Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;



Programul Național de Redresare și Reziliență
2021-2026

• Alocări pentru fiecare țarã anunțate în iulie 2020 – 29,4 Mld. Eur pentru România (din care circa 
16 mld Eur sunt ne-rambursabile)

• Prima versiune a PNRR a fost lansată în decembrie 2020. Cea mai recentă versiune a draLului
PNRR datează din 7.04.2020

• Alocările propuse depăşesc alocarea totală a României. Sumele vor scădea după negocieri. Sunt 
posibile şi modificări de conţinut.

• Termen de depunere a variantei finale, complete a PNRR la C.E.: 31.05.2021?

• Evaluare & aprobare PNRR la nivel european – August? Septembrie 2021?
• Reforme + Inves[ții + Obligația de a inves[ în mediu (minim 37%) și digital (minim 20%).

• Preponderent instrumente financiare pentru mediul privat



Mediul de afaceri în draftul PNRR 2021-2026:
Plionul I Tranziţia Verde:  Apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, lucrări de combatere a 
eroziunii solului și intervenții active în atmosferă (4 Mld Eur); împăduriri, protejarea biodiversității 
(1.5 Mld Eur);  managementul deşeurilor, economie circulară (1.3 Mld Eur); transport feroviar şi
mobilitate urbană (5 Mld Eur); reabilitare energetică şi seismică a clădirilor rezidenţiale
multifamiliale şi a clădirilor publice (2.2 Mld Eur); investiţii în tehnologii bazate pe energie 
regenerabilă, inclusiv digitalizarea acestora (1.3 Mld Eur).

Pilonul II Transformarea Digitală: Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în 
administrația publică, semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare 
adăugată mare în TIC, digitalizarea educației (780 mil Eur)

Pilonul III Creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii: reforma sistemului pensii 
(recalculare, infrastructură IT) (100 mil. Eur), modernizare, digitalizare ANAF (856 mil. Eur), 
instrumente de sprijin pentru mediul de afaceri (2.275 mil Eur), Învăţământ dual, tehnic şi
profesional (630 mil Eur), cercetare-dezvoltare-inovare (510 mil. Eur), dezvoltare infrastructură gaz 
în amestec cu hidrogen (600 mil. Eur), sprijin pentru industriile creative – sectorul cultural (77 mil. 
Eur)



Mediul de afaceri în dra@ul PNRR 2021-2026:

• Pilonul IV Coeziune socială și teritorială: Fondul de rezilienta pentru localităţi (ex. construire 
locuinte verzi in mediul rural pentru medici si cadre didac[ce )(4 Mld. Eur), fonduri pentru GAL-
urile rurale şi urbane (400 mil. Eur), inves[ţii în cămine publice pentru vârstnici, case familiale, 
locuinţe protejate, unităţi îngrijire la domiciliu pentru personele ins[tuţionalizate (250 mil. Eur), 
România Velo (120 mil. Eur), inves[ţii în patrimoniul cultural, natural, tradiţional, ecoturism, 
muzee (400 mil Eur).

• Pilonul V Sănătate şi reziliența economică, socială şi insBtuţionala: Inves[ţii în spitale noi şi în 
spitale existente, construc[ii şi dotări centre medicale integrate rural şi urban vulnerabil, dotări 
cabinete pentru screening, formare personal medical (3 Mld. Eur), Reziliența în situaţii de criză 
(700 mil. Eur), Infrastructura scoalara şi universitară (2 Mld. Eur), munca, economie socială, 
venitul minim de incluziune (647 mil eur), Reforma administrației publice, salarizarea unitară, 
dialog social și creșterea eficienței jus[ției (148 mil eur), Fondul de rezilienta al societăţii civile 
(100 mil eur)

• Pilonul VI PoliBci pentru generaţia următoare: reducerea abandonului şcolar (636 mil. Eur), 
granturi pentru [neret şi sport (300 mil. Eur), program creșe (370 mil. Eur)



Detalii din PNRR 
Inves0ții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma

companiilor de stat  - 2,27 miliarde euro

• Derularea de instrumente financiare prin transferarea a 4% din alocare către comparWmentul național al
programului InvestEU și prin acordare directă către Grupul Băncii Europene de InvesWții (Banca Europeană
de InvesWții și Fondul European de InvesWții) și potențiale alte insWtuții financiare internaționale pentru
finanțarea anumitor domenii prioritare ale PNRR respecWv:
• tranziție verde (energie regenerabilă, eficiență energeWcă, ș.a.);
• transformare digitală și retehnologizare
• suport tehnologic pentru marii poluatori;
• Granturi pentru antreprenoriat social și economie socială;
• instrument de solvabilitate;
• technopoluri, parcuri industriale și parcuri tehnologice; o educație și sănătate.

• Crearea unei scheme de finanțare pentru susținerea costurilor de listare la bursă a firmelor româneșW
mature.



Detalii din PNRR 
România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional

• Dezvoltarea de rute de formare profesională relevante, complete (până la nivel 7 de calificare - studii de
masterat), flexibile, prin prelungirea duratei învățământului dual secundar, cu posibilitatea accesului spre
nivelul terțiar universitar si non-universitar, alături de o reorganizare a educației profesionale inclusiv în
regim dual.

• Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru ruta profesională în regim dual, cu
implicarea directă și permanentă a mediului economic.

• Crearea unor scheme de sprijin acordate parteneriatelor între agenții economici, unități si insWtuții de
învățământ, unități administraWve teritoriale, și/ sau camere de comerț sau alți parteneri sociali pentru
facilitarea achiziției de echipamente și a formării de personal în vederea organizării de acWvități educaționale
în regim dual

• InvesWții in infrastructura socială (cămine, canWne, spații de învățare) care să deservească învățământului
profesional dual, atât preuniversitar cât și universitar, inclusiv prin organizarea a opt mari campusuri.

• Măsuri de sprijin pentru a facilita accesul Wnerilor din medii dezavantajate la programe de formare
profesională (inclusiv în regim dual), pe toate ciclurile de studiu.



Linkuri U)le

• Granturi norvegiene / SEE

hjps://www.eeagrants.ro
• Ajutoare de Stat Ministerul Finanțelor Publice

• hjps://mfinante.gov.ro/ro/scheme
• Fonduri industrie agro-alimentară/rural

• www.afir.info

• hjps://portal.afir.info/informa[i_ins[tu[onale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbater
ii_publice

• DraL PNRR (7 aprilie 2021)
hjps://mfe.gov.ro/pnrr/

• DraL Programe Operaționale 2021-2027 (versiuni octombrie 2020)

hjps://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

https://www.eeagrants.ro/
https://mfinante.gov.ro/ro/scheme
http://www.afir.info/
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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