
Pe termen scurt 
 
PENTRU APL-uri 
 
In pregatire 
1. Dotarea școlilor cu tablete  

POC, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură” 
In consultare pana pe 30 septembrie 2020 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24626/poc-ghidul-pentru-achizitia-de-echipamente-it-
mobile-de-tip-tableta-pentru-uz-scolar-lansat-spre-consultare-publica 
 

2. Dotarea școlilor cu echipamente de protecție medicală, respectiv containere mobile 
sanitare 

POIM, Apelul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea 
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”. 
In consultare pana pe 22 septembrie 2020 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24627/poim-ghidul-pentru-dotarea-scolilor-cu-
echipamente-de-protectie-medicala-respectiv-containere-mobile-sanitare-in-consultare-publica 
 

3. Îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor și grădinițelor 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu, Programul privind 
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație 
de unități de învățământ. 
A fost in consultare in august 2020 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24460/programul-casa-eficienta-energetic-pentru-institutii-
publice-scoli-si-gradinite-in-consultare-publica-finantari-de-pana-la-3-milioane-lei-1 
 

4. Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale în mediul rural 
POCU, Axa 4, Apel Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural 
A fost in consultare in iulie-august 2020 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24395/pocu-ghidul-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-
sociale-in-mediul-rural-a-fost-lansat-propunerile-de-modificare-pot-fi-trimise-in-termen-de-10-zile 
*Autoritatile locale sunt eligibile exclusiv ca parteneri, conform Ghidului in forma draft. 

 
In derulare 

1. Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 
POIM, Axa 8, Apelul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea 
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților 
de transport, distribuție și consum final”. 
Perioada de depunere: 17 august - 17 noiembrie 2020. 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24505/poim-finantari-pentru-dezvoltarea-retelelor-
inteligente-de-distributie-a-gazelor-naturale 
 
 
PENTRU AFACERILE DIN MEDIUL RURAL 

In pregatire 
1. Cele 3 scheme de sprijn pentru IMM-urile afectate de criza COVID 

POC, Actiunea 3.1.1, derulata prin Ministerul Economiei: 
-microgranturi  - maxim 2000 euro pentru IMM-uri fara angajati, PFA-uri si ONG-uri din anumite 
domenii de activitate 
-granturi de capital de lucru – intre 2000 euro-150.000 euro pentru IMM-uri din anumite domenii de 
activitate 
-granturi de investitii – intre 50.000 euro-200.000 euro pentru IMM-uri din anumite domenii de 
activitate 
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Lansarea este estimata pentru luna octombrie 2020. 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24656/schema-de-ajutor-de-stat-asociata-celor-3-masuri-
de-sprijin-pentru-imm-uri-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-aceasta-aduce-o-serie-de-noutati 
 
POC, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură” 
In consultare pana pe 30 septembrie 2020 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24626/poc-ghidul-pentru-achizitia-de-echipamente-it-
mobile-de-tip-tableta-pentru-uz-scolar-lansat-spre-consultare-publica 
 

2. Fonduri pentru digitalizarea companiilor 
- Intre 30.000 euro si 100.000 euro pentru achizita de echipamente si tehnologii software 

pentru adaptarea companiilor la provocarile actuale. 
 
In faza incipienta. A fost adoptat Programul National, dar nu sunt detalii foarte multe despre aplicare 
efectiva si conditii. 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24524/programul-national-de-digitalizare-a-imm-urilor-a-
fost-publicat-in-monitorul-oficial-regulile-de-acordare-a-ajutorului-de-stat-vor-fi-disponibile-curand 
 
 

In derulare 
1. Fonduri nerambursabile pentru investitii productive 

 
POR, 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor. 
 
Perioada de depunere: 30 octombrie – 30 noiembrie 2020.  
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24565/apelul-por-2-2-a-fost-lansat-astazi-afla-care-e-
perioada-de-depunere-a-proiectelor 
  
*Sunt eligibile doar investitiile intreprinderilor mijlocii in mediul rural. 
 
*** 
Pe termen mediu 
PNDR 2021-2027 – este in lucru, sunt f putine informatii disponibile, insa e de asteptat sa arate 
similar cu PNDR 2014-2020: 

- Pentru APL-uri: optiuni pentru infrastructura de baza si pentru patrimoniul cultural (Masura 
7 a PNDR, cu submasurile aferente) 

- Pentru mediul de afaceri: atat finantari pentru activitatile agricole (de ex Masura 6.1, 6.3, 
4.1, 4.2), cat si pentru nonagricole (Masura 6.2 & 6.4) 

 
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-
rurala 
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