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 Cap. I Planul Național de Redresare și Reziliență  

1.1 Prezentare generală 
Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar 
temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde 
euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar 
Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal 
al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face 
față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale 
economice. 
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR, fiecare stat 
membru al UE a elaborat propriul Plan de Redresare și 
Reziliență (PNRR), prin care au fost stabilite domeniile prioritare 
de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și 
creșterii capacității de reziliență.  
 
 

Planul de Relansare și Reziliență al României se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele 
necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană . 
PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse pentru a răspunde Recomandărilor Specifice de Țară 2019-
2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până la 31 august 2026. 
PNRR are la bază 6 piloni principali: 

1. Tranziția verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; 

4. Coeziunea socială și teritorială; 

5. Sănătate și reziliență instituțională; 

6. Copii, tineri, educație și competențe. 

 

Legislație relevantă: 

La nivel european: REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a 

Mecanismului de redresare și reziliență 

La nivel național: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 
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1.2 Mecanismul PNRR 

Mecanismul de Redresare și Reziliență este construit pe o logică diferită de fondurile de coeziune, fiind bazat doar pe rezultatele obținute 
la finalul perioadei de implementare.  Condiționalitățile (milestones & targets) fac parte din procesul amplu de evaluare ex-ante și, ulterior, 
de monitorizare a progresului investițiilor și reformelor, finanțarea fiind acordată în funcție de atingerea obiectivelor de pe parcursul celor cinci 
ani în care se aplică planul.  

 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României, prevede 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile asumate. Un pachet 
robust de 107 investiții și mai mult de 50 de reforme vor contribui la abordarea eficientă a recomandărilor specifice de țară și la 
consolidarea potențialului de creștere economică. 
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator la nivel național.  
 
Responsabilii sectoriali sunt coordonatorii de reforme și investiții, adică ministerele de linie sau entitățile din coordonarea/ subordonarea/ 
sub autoritatea acestora.  
 
Coordonatorii de reforme și investiții sunt responsabili de îndeplinirea ținetlor și jaloanelor. 
 
Apelurile de proiecte vor fi gestionate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții. 
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1.3 DNSH (Do No Significant Harm) - Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

În sensul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în contextul articolului 17 din Regulamentul 

privind taxonomia (RT), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind 

taxonomia, astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii 

semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea 

efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea 

ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul 

în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere 

semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, 

inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

 

Aplicarea principiul DNSH în contextul Mecanismului de Redresare și Reziliență 

Toate măsurile trebuie abordate în cadrul evaluării conform principiului DNSH.   

Fiecare Stat Membru  trebuie să furnizeze o evaluare conform principiului DNSH pentru fiecare măsură prevăzută în PNRR, astfel că în conformitate cu 

Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, nicio măsură nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.  

Evaluarea conformității cu principiul DNSH trebuie efectuată nu numai în ceea ce privește investițiile, ci și reformele.  

 

Pentru anumite măsuri, evaluarea conform principiului DNSH se poate desfășura sub o formă simplificată, dacă aceste măsuri nu impactează asupra 

mediului. 
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460 

milioane € 

BUGET
REZULTATE

 
Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Energiei 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul I 2022 

Componenta 6. ENERGIE 

Investiția 1 - Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile  

Cine poate beneficia de 

finanțare?           

• IMM-uri 

• mari investitori din 

sectorul energiei 

Investiția va consta în granturi 

pentru construirea instalațiilor 

selectate, cu obiectivul de a 

instala 950 MW de capacitate de 

producție de energie din surse 

regenerabile sau volumul maxim 

compatibil cu licitația organizată 

în condiții concurențiale.  

 

 

 

 

 

 

 

• grad de maturitate proiecte (e.g., nivel de 

autorizare, etc.);  

• locația proiectului, dispersia vs. capabilități 

rețea,  urmând a fi punctate cu punctaj mai ridicat 

proiectele care sunt instalate în locuri din rețea 

necongestionate; 

• cuantum ajutor de stat solicitat din cheltuielile 

eligibile / MW instalat – urmărind o cât mai bună 

proporție în sensul că solicitantul, ținând cont de 

scăderea costurilor cu tehnologia, să acopere o 

mare sursă din investiție din fonduri proprii, astfel 

încât subvenția publică oferită per MW instalat să 

fie cea mai joasă și să se evite supracompensarea;  

• dovada cofinanţării și eligibilitatea solicitantului 

conform regulilor de ajutor de stat;  

• alte criterii de selecţie în conformitate cu Ghidul 

tehnic „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021 

/ C58 / 01), în acest sens fiind relevantă evaluarea 

DNSH pentru acest tip de investiţie 

Criterii de selecție PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

Instalarea de noi capacități de producere a 

energiei din surse regenerabile prin 

intermediul unei licitații publice 

concurențiale neutre din punct de vedere 

tehnologic între diferitele tehnologii (energie 

eoliană și solară) 

 

o capacitate totală de 

950 MW  

de producere a 
energiei electrice din 
surse regenerabile  
(eoliană şi solară) 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Energiei 

Termen estimativ de lansare:  

Trimestrul I 2022 

515 
milioane € 

Componenta 6. ENERGIE 

Investiția 2 - Infrastructura de distribuţie a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum şi capacităţile de producţie a hidrogenului verde și / sau utilizarea 

acestuia pentru stocarea energiei electrice  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Ministerul Energiei, operator de 

distribuţie gaz natural, 

întreprinderi producătoare 

energie electrică,  întreprinderi 

producătoare hidrogen verde, 

unităţi administrativ-teritoriale, 

inclusiv asocieri/parteneriate 

formate dintre aceşti actori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a obține atribuirea contractului de 

finanţare, operatorul trebuie să demonstreze 

că din punct de vedere tehnic, infrastructura 

proiectată permite transportul gazelor 

regenerabile, inclusiv a hidrogenului verde. 

Operatorul va indica, de asemenea, sursa de 

alimentare cu volumele necesare de hidrogen 

verde care urmează să fie amestecate cu gaz 

natural pentru a realiza amestecul de 

minimum 20% la momentul punerii în 

funcţiune a reţelei.   

 Mai mult, sistemele și componentele digitale 

care integrează TIC, sistemele de control și 

tehnologiile pe bază de senzori trebuie să fie o 

parte integrantă a sub-măsurii pentru a permite 

monitorizarea, măsurarea, controlul calității și 

gestionarea producției, transportului, 

distribuției și consumului de hidrogen în cadrul 

rețelei, în mod interactiv și inteligent.  

 

Criterii de selecție 
PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢finalizarea a 1870 km de rețea de distribuție 

gaze, pregătită pentru amestecul cu hidrogenul 

(hydrogen ready), din regiunea Oltenia, ce va 

transporta cel puțin 20% hidrogen verde până în Q2 

2026.  

400 milioane euro – apel de proiecte 

 

➢Punerea în funcţiune a unei capacități de 

minimum 100 MW de producție hidrogen verde 

în electrolizoare, cu un volum generat estimat de cel 

puțin 10.000 de tone de hidrogen regenerabil, până în 

Q4 2025.  

115 milioane euro - apel deschis de proiecte 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Energiei 

Termen estimativ de lansare:  

Trimestrul I 2022 

300 
milioane € 

Componenta 6. ENERGIE 

Investiția 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de 

energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Întreprinderile care produc 

energie electrică și termică în 

cogenerare (CHP) în 

termoficarea urbană, Ministerul 

Energiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriile de selecție vor asigura conformitatea 

cu Ghidul tehnic „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (2021 / C58 / 01), în special 

condițiile stabilite în anexa III la acesta.  

 

Punerea în aplicare a acestor centrale de 

cogenerare de înaltă eficiență, pe gaz, în 

termoficarea urbană şi care respectă condiţiile 

din Ghidul tehnic „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (2021 / C58 / 01) se va realiza în 

Q2 2026. 

Criterii de selecție 
PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

 

➢Implementarea de proiecte privind dezvoltarea de 

capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă 

eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și 

termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea 

realizării unei decarbonizări profunde, conform Anexei 

III din ghidul tehnic DNSH (2021/C58/01) 

 

-APEL DESCHIS DE PROIECTE- 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Energiei 

Termen estimativ de lansare:  

Trimestrul 2 2022 

280 
milioane € 

Componenta 6. ENERGIE 

Investiția 4 - Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau  reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacităţi de stocare a energiei electrice  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Întreprinderile din piața de 

producere a bateriilor şi a 

celulelor  şi panourilor 

fotovoltaice şi din piața de 

stocare a energiei electrice, 

Ministerul Energiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - APELURI DESCHISE DE PROIECTE - 

 

Pentru toate cele trei sub-măsuri, criteriile 

de selecție asigură conformitatea cu Ghidul 

Tehnic „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(2021 / C58 / 01). 

 

Pentru sub-măsura 1 și sub-măsura 2, aceste 

criterii exclud de la sprijinul acordat în cadrul 

acestei măsuri, în special activitățile legate de 

depozitele de deșeuri, incineratoarele și 

instalațiile de tratare mecano-biologică, 

precum și activitățile legate de extracția 

materiilor prime.  

 

Criterii de selecție 
 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

➢Sub-măsura 1: dezvoltarea de unități de producție în 

lanțul valoric al bateriilor (producție, asamblare și 

reciclare) - o capacitate anuală totală de fabricație și 

de asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW, până în 

Q4 2025 – 150 milioane euro 

➢Sub-măsura 2: dezvoltarea de unități de producție în 

lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice 

(producție, asamblare și reciclare) - o capacitate totală 

anuală de cel puțin 200 MW, până în Q4 2025 – 50 

milioane euro 

➢Sub-măsura 3: instalarea unei capacități totale de 

stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW (sau 

480 MWh), până în Q4 2025 – 80 milioane euro. 
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64 
milioane € 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Energiei 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul II 2022 

Componenta 6. ENERGIE 

Investiția 5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial       

Cine poate beneficia de finanțare?           

IMM-uri – întreprinderi mari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Apelul pentru selectarea proiectelor de 

eficiență energetică din industrie va 

avea cel puţin următoarele criteriile de 

selecție:   

- realizarea unei reduceri de cel puțin 

30% a emisiilor indirecte și directe de 

GES, comparativ cu emisiile ex-ante, 

reducerea urmând a fi monitorizată 

printr-o platformă IT pentru 

centralizarea și analiza consumului 

național de energie; 

 - conformitatea cu Ghidul Tehnic DNSH 

(2021 / C58 / 01), inclusiv pentru 

proiectele care sunt acoperite de 

sistemul UE de comercializare a cotelor 

de emisii. 

- valoarea co-finanțării, astfel încât să fie 

stimulați antreprenorii care au 

capacitatea de a finanța parte din efortul 

eficientizării energetice pe cont propriu.   

 

Criterii de selecție            PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

               

 

 

➢ Înlocuirea echipamentelor la  nivelul operatorilor 

economici, retehnologizarea și modernizarea 

sistemelor de producție, sisteme de contorizare, 

monitorizare și optimizare a consumului de energie al 

operatorilor economici, achiziționarea de panouri 

fotovoltaice și sisteme de telegestiune, sisteme 

privind identificarea vârfurilor de consum și  eliberarea 

graduală de energie și planificare a acesteia;  

 

➢Achiziția de platforme digitale de centralizare a 

datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea 

indicatorilor pentru fiecare echipament individual la 

nivelul operatorilor/ramurii de activitate/digitalizare și 

transfer date la distanță;  

 

➢Eficienţă energetică în clădiri industriale, cu 

respectarea criteriilor din Ghidul Tehnic DNSH (2021/C58 

/01). conformării cu Directivele europene.  

 



 
  

 

11 
 

36 
milioane € 

Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul II 2022 

Componenta 7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ 

Investiția 19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme 

Cine poate beneficia de finanțare?           

• IMM-uri care doresc să 

beneficieze de cursuri 
 

Intervenția vizează IMM-urile din 

România și oferă suport pentru 

recalificarea forței de muncă în domenii 

tehnice cheie (programare/coding, data 

analytics, cyber-security, 

computerassisted design, additive 

manufacturing).  

Pentru aceasta, Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării va elabora o 

curriculă națională în ceea ce privește 

competențele digitale, în special pentru 

aplicarea folosirii unor tehnologii 

emergente.  

Cursurile vor avea durata de 2 zile și vor 

fi susținute pe baza curriculei  

 

 

 

 

 

 

Pentru implementarea acestei investiții 

se va realiza o schemă de ajutor de 

minimis, elaborată în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 

1407/2013.  

 

Valoarea totală maximă a ajutoarelor de 

minimis de care poate beneficia o 

întreprindere unică este de 200.000 de 

euro pentru o perioadă de trei ani fiscali 

consecutivi.  

 

Selecția va fi efectuată pe baza 

principiului primul venit, primul servit, în 

limita bugetului alocat.   

 

Mecanism 
                        

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

T 

 

 Transformarea digitală a 

întreprinderilor mici și mijlocii prin 

sporirea competențelor digitale ale 

angajaților lor 
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Componenta 8. REFORMA FISCALĂ ȘI REFORMA SISTEMULUI DE PENSII 

Reforma 5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare  

Cine poate beneficia de finanțare?           

În prezent, nu există bănci naționale 

de dezvoltare în România care să 

îndeplinească, în numele statului, rolul 

de stimulare și susținere a investițiilor 

pentru a compensa disfuncționalitățile 

pieței financiare și pentru decalajele 

de finanțare.  

Decalajele medii de finanțare 

identificate în anul 2019 sunt estimate 

la circa 26 miliarde Euro, astfel: 

Segmente țintă de piață Mld. 

EUR 

IMM-uri 5,1 

Cercetare - dezvoltare 1,6 

Agricultură 2,3 

Autorități locale 6,3 

Proiecte mari de 

infrastructură 

8,9 

Eficiență energetică 1,8 

PRIN PNRR SE SUSȚINE 

 

 

Cearea unei bănci naționale de 

dezvoltare (BND) pe deplin funcțională, prin 

intermediul căreia România intenționează să 

abordeze direct disfuncționalitățile pieței 

financiare, în principal prin finanțarea 

proiectelor beneficiarilor eligibili cu profil de risc 

ridicat, dar cu potențial ridicat de creare a 

valorii adăugate și a locurilor de muncă și față 

de care sectorul privat manifestă un apetit 

scăzut pentru asigurarea finanțării. 

 

Principala justificare economică pentru 

înființarea BND o reprezintă necesitatea de a 

aborda disfuncționalitățile pieței existente care 

afectează dezvoltarea economică și constrâng 

nivelurile de investiții. 

Prin produsele oferite se estimează că în 

primii 5 ani de activitate BND va acoperi cca 

23% din decalajele de finanțare identificate. 

 

Acoperire totală decalaj 

de finanțare 
23% 

IMM-uri inovatoare 50% 

IMM-uri ne-inovatoare 50% 

Agricultură 50% 

CDI 8% 

Autorități Locale 18% 

Eficiență energetică 30% 

Transporturi 10% 

Sănătate 12% 

 

Criterii de selecție 
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Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate 

instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU  

 Trimestrul 2 2023  

300 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat              

Măsura 2.1: Garanţia de portofoliu pentru Rezilienţă  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Intermediarii financiari eligibili pot fi: 

bănci comerciale, fonduri de garantare, 

instituții de microfinanțare, companii de 

leasing și orice alte entități autorizate să 

acorde credite 

Beneficiari finali: IMM-urile (până la 249 

de angajați) și întreprinderile cu până la 

500 de angajați, întreprinderile 

individuale, fermierii individuali și 

întreprinderile agricole ar putea fi 

eligibili pentru garanția de portofoliu. 

Măsura propune următoarele tipuri 

de intervenții (urmând a fi finalizate 

în urma analizei de piață detaliată 

realizată de către FEI): 015 acoperind 

IMM-urile, iar 015a întreprinderi 

mari (conform anexei IV a 

Regulamentului (UE) 2021/241). 

 

 

PRIN PNRR SE SUSȚINE 

 

 

Îmbunătăţirea accesului la finanţare şi 

revitalizarea canalelor de împrumut 

blocate în timpul şi după criza COVID-19, 

prin sprijinirea investiţiilor pe termen 

lung şi a nevoilor de capital de lucru ale 

întreprinderilor.  

 

Finanțarea  eligibilă, pentru a face parte din 

portofoliul garantat prin prezenta măsură, 

poate include o gamă largă de produse de 

creditare, precum: capital de lucru, linii de 

credit, credite de investiții, leasing, etc. 

Aceste elemente, precum și sectoarele 

economiei vizate vor fi determinate in urma 

analizei de piață, ținând cont de 

Regulamentul  124/2021, precum și de 

criteriile de eligibilitate din cadrul 

programului InvestEU.  

Prin urmare, criteriile finale de eligibilitate, 

compoziția portofoliului de credite, rata de 

garantare si clauzele de risc vor urma 

dispozițiile/criteriile stabilite pentru 

programul InvestEU, în cazul unei 

contribuții pentru un produs din cadrul 

compartimentului UE. 

Criterii de selecție 
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Investiția va lua forma unei 

garanții de portofoliu, care 

urmează să fie implementată ca 

o contribuție la InvestEU din 

partea Fondului European de 

Investiții („FEI”). 

 

200 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat              

 Măsura 2.2: Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică 

Cine poate beneficia de finanțare?           

• IMM-urile (care au un număr de 
maximum 249 de angajați),  

• întreprinderile cu până la 500 de 
angajați,  

• persoane fizice (gospodăriile ce 
solicită împrumuturi pentru a finanța 
investiții eligibile în cadrul măsurii 
pentru Acțiune climatică). 
 
Scopul instrumentului va fi de a 
aborda provocările cu care se 
confruntă în prezent România în 
sprijinirea investițiilor în sectoarele 
eficienței energetice și energiei din 
surse regenerabile.  
 

 

 

 

 

 

PRIN PNRR SE SUSȚINE 

 

 

Furnizarea de finanțare și investiții prin 

intermediul capitalului circulant, al liniilor 

de credit, al împrumuturilor pentru 

investiții sau al leasingului, destinate 

investițiilor și finanțării pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice în 

întreprinderi și în sectorul rezidențial și al 

clădirilor. 

 

Finanțarea eligibilă, pentru a face parte din 

portofoliul garantat prin prezenta măsură, 

poate include o gamă largă de produse de 

creditare, precum: capital de lucru, linii de 

credit, credite de investiții, leasing, etc. 

Aceste elemente, precum si sectoarele 

economiei vizate vor fi determinate in urma 

analizei de piață, ținând cont de 

Regulamentul 124/2021, precum și de 

criteriile de eligibilitate din cadrul 

programului InvestEU.  

Prin urmare, criteriile finale de eligibilitate, 

compoziția portofoliului de credite, rata de 

garantare si clauzele de risc vor urma 

dispozițiile/criteriile stabilite pentru 

programul InvestEU, in cazul unei 

contribuții pentru un produs din cadrul 

compartimentului UE. 

 

Criterii de selecție 
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Sprijinul va fi furnizat prin 

intermediul fondurilor cu capital 

de risc și al fondurilor de 

infrastructură, ca parte a unui 

fond de capital de risc, gestionat 

de Fondul european de investiții 

(„FEI”). 

 

400 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat              

 Măsura 2.3: Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Numărul estimat de beneficiari  
este de 100. Sumele medii 
investite pe categorii de 
beneficiari finali pot fi estimate 
(în mod ilustrativ), astfel:  
- 50.000-200.000 euro pentru 
start-up-uri 
 – 200.000 – 3.000.000 euro 
pentru companii în stagii 
incipiente de creștere  
- 3.000.000 – 5.000.000 pentru 
întreprinderi în etape avansate de 
creștere  
- peste 5.000.000 pentru midcaps  
- 5.000.000 – 20.000.000 pentru 
proiecte de tip energie 
regenerabilă sau biomasă 
 
 

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

 

Fonduri de capital de risc pentru 

întreprinderi mici și mijlocii, midcaps 

(companii cu până la 3.000 salariați) și 

fonduri de infrastructură (inclusiv pentru 

eficiență energetică, energie 

regenerabilă, rețele de bandă largă și 

infrastructuri sociale). 

Investițiile la nivelul beneficiarului final vor lua 

forma de capital de risc (equity) și cvasicapital 

(quasi-equity), în funcție de tipul de fond și 

nevoile beneficiarilor finali. 

Tipurile de fonduri și beneficiari finali pot 

include, între altele: 

➢ Acceleratoare de antreprenoriat, platforme 
de crowdfunding sau fonduri de business 
angels;  

➢ Fonduri de venture capital, private equity, 
mezzanine sau coinvestire, existente sau noi, 
naționale sau regionale (cu obligația investirii 
contribuției primite din PNRR în România);  

➢ Fonduri de capital de risc axate pe 
tehnologie;  

➢ Fonduri de tip pre-IPO (companii care doresc 
să se listeze la bursă);  

➢ Fonduri de infrastructură care vor finanța 
proiecte de eficiență energetică sau energie 
regenerabilă;  

➢ Fonduri de transfer tehnologic pentru 
comercializarea inovării. 

 

Criterii de selecție 
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Sprijinul va lua forma unui fond de 

fonduri, a cărui gestionare va fi 

încredințată Băncii Europene de 

Investiții („BEI”). 

(„FEI”). 

 

300 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat              

 Măsura 2.4: Fondul de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Fondul va oferi sprijin prin instrumente 
financiare (datorii) pentru cel puțin 25 de 
companii mari (cu mai mult de 500 de 
angajați și / sau o cifră de afaceri anuală 
care depășește 50 milioane EUR și un 
bilanț anual total de peste 43 milioane 
EUR), entități publice și vehicule cu scop 
special, prin intermediul instrumentului 
care contribuie la economia cu emisii 
reduse de carbon, precum și investiții în 
digitalizare și active fixe, cu scopul de a 
încuraja un volum mai mare de investiții 
care contribuie la obiectivele climatice și 
digitale de către companiile țintă și, de 
asemenea, de a încuraja creșterea și 
extinderea companiilor, la rândul său, 
creând noi oportunități de angajare și 
sprijin pentru o redresare economică mai 
largă.  
 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

 

Investițiile în acțiuni de combatere a 

schimbărilor climatice și în digitalizare vor 

constitui o prioritate și sunt furnizate 

pentru a sprijini cel puțin 50% din alocare 

la nivel de fond - 33% din alocarea 

acestui instrument va fi în investiții 

care contribuie la tranziția verde, iar 

16,67% din alocare pentru investiții 

care contribuie la tranziția digitală 

 

 

În urma unui proces de selecție competitiv, 

transparent, nediscriminatoriu și 

necondiționat, care implică inclusiv o 

examinare severă, obligația de diligență și 

eșecul contractual, BEI va selecta 

intermediarii financiari cu care semnează 

acorduri, politicile de investiții ale 

intermediarilor financiari vor trebui să 

respecte criteriile care decurg din 

Orientările privind stabilirea sustenabilității 

și din DNSH, după caz;  

Intermediarilor financiari (dacă este cazul) li 

se va solicita să furnizeze o contribuție 

proprie, nivelul exact al contribuțiilor lor 

urmând să fie stabilit pe baza testării pieței 

și a procesului de selecție a intermediarilor 

financiari. 

Criterii de selecție 
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Instrumentul financiar va lua forma 

unei garanții de portofoliu, 

implementate de Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD).  

(„FEI”). 

 

50 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat              

Măsura 2.5: Investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor  

Cine poate beneficia de finanțare?           

Măsura propune renovarea fondului 
locativ existent, în vederea creșterii 
eficienței energetice, proiecte 
demonstrative și măsuri de sprijin care 
respectă criteriile de eficiență 
energetică (aferent codului 025a din 
Anexa VII). 
Proiectele eligibile vor sprijini investițiile 
în eficiență energetică implementate în 
sectorul rezidențial, în sectorul 
clădirilor, inclusiv, printre altele, 
renovarea clădirilor, accesul la rețele de 
termoficare locale eficiente și cu emisii 
reduse de carbon/cu emisii reduse, 
măsuri pentru îmbunătățirea clădirilor 
inteligente, infrastructura de încărcare a 
vehiculelor electrice, construcția de noi 
clădiri performante etc.   

 
 
 
 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 

 

Garanția de portofoliu pentru investiții în 

eficiență energetică și energie regenerabilă în 

sectorul rezidențial și al clădirilor 

Garanția de portofoliu pentru investiții în 

eficiență energetică și energie regenerabilă 

în sectorul rezidențial și al clădirilor va 

include o garanție de portofoliu 

neplafonată, parţial acoperită  de către 

InvestEU/compartimentul pentru România - 

acoperirea primei pierderi (‘First Loss 

Piece’).  

Garanţia va fi furnizată de către BERD 

intermediarilor financiari selectați care 

finanțează beneficiarii finali eligibili 

(subîmprumutații), respectând un set 

predeterminat de criterii de eligibilitate. 

Garanția trebuie completată cu servicii de  

beneficiarilor finali, acestea fiind finanţate 

din fonduri disponibile în compartimentul 

InvestEU pentru România. 

 

Criterii de selecție 
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Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene va lansa 

orientările pentru cererile de 

proiecte și va delega 

monitorizarea proiectelor unui 

administrator pe baza unui act 

delegat. 

 

500 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 3 - Scheme de ajutor pentru sectorul privat  

Măsura 1 - Schemă de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor 

Cine poate beneficia de finanțare?        

Beneficiari direcți/indirecți: IMM-uri 
definite în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

Totodată, în cadrul acestei măsuri se va 

aloca un buget de 2.500.000 euro 

(0.5% din total buget) pentru a asigura o 
implementare eficientă a planului până 
în 2026. 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ    

                         - Un instrument de grant pentru    

sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea 

tehnologiilor digitale avansate, precum: 

inteligență atificială, date și cloud computing,  

blockchain, High Performance Computing și Quantum 

Computing, Internet of things (IOT) etc.  

Pe lângă cele 5 tehnologii digitale avansate, un alt 

domeniu care va fi finanțat este cel reprezentat de 

securitatea cibernetică.  

- Un instrument de grant de până la 100 000 

EUR per întreprindere pentru a sprijini IMM-

urile care adoptă tehnologii digitale, precum: 

achiziții de hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea 

aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de 

automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic 

Process Automation, achiziții de tehnologii blockchain, 

achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine 

learning, augmented reality, virtual reality, 

achiziționare website de prezentare, achiziția de 

servicii de tip cloud și IoT, instruirea personalului care 

va utiliza echipamentele TIC, consultanță/analiză 

pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie 

IMM-urile etc. 

Ținta pentru cele 5.492 de proiecte a fost 
calculată astfel: 

➢ crearea de tehnologii digitale avansate și 
securitate cibernetică (108 întreprinderi): 

Pentru proiectele de inteligență artificială, 
date și cloud computing, blockchain, internet 
of things și securitate cibernetică, valoarea 
medie finanțată a unui proiect este de 
1.200.000 euro  și are un buget alocat de 

127.500.000 euro. 

Pentru proiectele de High Performance 
Computing and Quantum Computing,  
valorea medie finanțată a unui proiect este de 
10.00.000 euro  și are un buget alocat de 
20.000.000 euro. 

➢ adoptarea de tehnologii digitale 

La o valoare medie a proiectului de 65.000 
euro/întreprindere (valoare minimă este de 
30.000 euro, iar valoarea maximă este 
100.000 euro), se vor finanța 5.384 proiecte 

din bugetul alocat de 350.000.000 euro. 

Criterii de selecție 
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35 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 3 - Scheme de ajutor pentru sectorul privat  

Măsura 2 - Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă  

Cine poate beneficia de finanțare?    

IMM-uri și intreprinderile mari  

Costul estimat este de 200.000 

EUR/pe companie pentru listări pe 

piața principală reglementată și de 

25.000 EUR/companie pentru piața 

alternativă. 

Ţinând cont de structura actuală a 

agenţilor economici activi în România, 

precum şi de cele mai dinamice 

segmente ale economiei, se 

preconizează că întreprinderile din 

categoria IMM-urilor, precum şi cele 

active în sectoare cu un nivel ridicat de 

creştere şi cu nevoi substanţiale de 

finanţare, precum sectorul IT și al 

energiei, vor fi principalele beneficiare 

ale acestei investiții. 

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ    

 
 

Un sistem de minimis pentru societățile cu 

sediul social în România care doresc să emită 

acțiuni, precalificate pentru cotare, în 

conformitate cu condițiile Bursei de Valori 

București 

 

 

MIPE, împreună cu un administrator de 

schemă, care va fi selectat ulterior, vor 

elabora schema de ajutor de minimis și va 

lansa un apel de proiecte pentru 

intreprinderile beneficiare.   

Schema de finanțare va fi disponibilă pentru 

companiile cu capital majoritar privat, cu 

sediul social în România.  

 

Nu există limitări legate de dimensiunea sau 

sectorul de activitate al companiilor.  

Criterii de selecție 
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500 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 4 - Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri 

semiconductoare 

 

 
 
 
 

 

 

PRIN PNRR SE INSTITUIE    

Linii de finanțare pentru a sprijini 

dezvoltarea domeniului 

microelectronicii în România, 

abordând una dintre provocările 

existente la nivelul UE și sprijinind 

tranziția digitală  

Grupul țintă include toți actorii din lanțul de valori în componente și sisteme microelectronice, după 
cum rezultă din exemplele următoare care listează o parte dintre entitățile angajate activ în grupul de 
lucru sau care au răspuns la apelurile autorităților naționale, reprezentând doar un subset al 
participanților potențiali. Întreprinderi  mari, întreprinderi mici și mijlocii, cercetare instituțională: 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Microtehnologii „IMT București” și alte institute, cercetare 
universitară și învățământ superior: Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică 
Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj/Napoca, Universitatea Tehnică Iași și stabilirea de relații cu alte 
universități relevante. 

În mod specific, facilitarea participării într-un  proiect multi-național european (Scale-up A.5) prin:  

➢ (Scale-up A.9) Extinderea capabilităților Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microtehnologie „IMT București” în tehnologii avansate de semiconductoare, specializat în 

subiecte/etape tehnologice specifice și micro-producție, inclusiv prin investiții și programe comune cu 

alte centre de cercetare, universitățile tehnice și sectorul privat. 

 

➢ (Scale-up A.2) Patru centre Digital Innovation Hub’s în tehnologii avansate de componente și sisteme 

microelectronice, cristalizate în vecinătatea unei universități tehnice, incluzând RTO și sectorul privat, 

focalizate pe componente și sisteme sigure și de încredere (Scale-up A.2), certificate (Scale-up A.1), pe 

dezvoltarea componentelor eficiente energetic pentru tehnologii de calcul, inclusiv AI și edge-cloud (A.7) 

și investiții în cercetare-dezvoltare, prototipare și producție mică/medie (Scale-up A.9), ale căror domenii 

de specializare vor fi definite după principiul specializării inteligente, după cum urmează: Un Digital 

Innovation Hub în jurul Universității Politehnică din București; Un Digital Innovation Hub în jurul 

Universității Tehnice Cluj-Napoca; Un Digital Innovation Hub în jurul Universității Tehnice "Gheorghe 

Asachi" Iași; Un Digital Innovation Hub în jurul Universității Politehnica din Timișoara. 

În perioada următoare sunt planificate consultări regionale cu actorii publici și privați pentru precizarea și 

rafinarea acestui concept de specializare inteligentă, pentru definirea programelor și proiectelor și pentru 

detalierea investițiilor și a celorlalte resurse necesare pentru executarea programelor, urmate de o 

reuniune națională de coordonare plănuită pentru luna septembrie. 

 

➢ (Scale-up A.7, A.10) Dezvoltarea de programe de asistență pentru companiile active în dezvoltarea 

sistemelor embedded eficiente din punct de vedere energetic. 

 

  

  

  

  

Cine poate beneficia de finanțare?          

 IMM-uri și intreprinderile mari, definite în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
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Implementarea se va realiza de 

către MCID, în colaborare cu 

agențiile de finanțare a 

cercetării. 

25 
milioane € 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență 

                                                                                                    

Cine poate beneficia de finanțare?          

Fiecare centru de competență este 

o rețea de excelență virtuala, cu 

structura flexibila (in, out)  care 

reunește instituții relevante, 

publice si private din domeniul CDI,  

care dezvoltă împreună o agendă 

strategică de cercetare și inovare, 

care să fie conexată cu agenda 

europeană a misiunii respective și 

să ajute la implementarea ei prin 

activitati CDI.  

Număr minim de parteneri: 5 

organizatii publice CDI si 5 

organizatii private CDI (IMM-uri). 

  

  

  

  

 

 
 

PRIN PNRR SE INFIINȚEAZĂ    

5 
„centre de competență” 

aferente celor 5 misiuni din 

Orizont Europa 

 

Pentru a aborda fragmentarea tematică a organizațiilor de 

cercetare, dezvoltare și inovare, va fi organizat un apel competitiv 

pentru selectarea a 5 proiecte complexe de cercetare, dezvoltare 

și inovare. Schema de finanțare se numește „Centrul de 

competență”. Instrumentul de implementare este un proiect CDI 

complex, care constă în implementarea națională a agendei 

strategice CDI a misiunii europene acoperă costuri pentru 

activitati CDI, dar și costuri pentru: upgrade al infrastructurilor de 

cercetare cu accent pe tehnologii digitale inovative, dar și 

activități suport (studii etc.), inclusiv a unui roadmap național al 

infrastructurilor de cercetare existente pe domeniul misiunii 

respective, acestea din urma cu impact direct asupra îmbunătățirii 

percepției societății cu privire la rezultatele cercetarii și inovarii, 

care generează impactul misiunii. 

Centrele de competențe vor fi selectate pe baza unor proiecte 

complexe și aplicate de cercetare, dezvoltare și inovare, propuse 

de consorții formate din organizații publice și private de cercetare, 

dezvoltare și inovare, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, care vor 

pune în aplicare împreună agenda strategică de cercetare și 

inovare a misiunii corespunzătoare din cadrul programului Orizont 

Europa și vor furniza soluții de cercetare, dezvoltare și inovare 

pentru comunitățile locale.   

Valoarea științifică a proiectului, nivelul său de excelență și 

coerența agendei de cercetare propuse raportat la agenda 

strategică de cercetare a misiunilor Orizont Europa vor fi 

principalele criterii de evaluare pentru selectarea propunerilor 

finanțate - una pentru fiecare misiune din Orizont Europa.    

Criterii de selecție 
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5      
milioane € 

 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 6. Programul de mentorat Orizont Europa 

                                                                                                    

Cine poate beneficia de finanțare?          

Ministerul Cercetării, Digitalizării și 

Inovării va acorda 500 de 

cupoane valorice (vouchere) 

cercetătorilor care au depus 

propuneri de candidatură la 

programul Orizont Europa și au 

trecut de etapa de eligibilitate. 

Voucherele sunt menite să îi sprijine 

pe candidați să își redacteze 

propunerea de proiect, să participe la 

schimburi de personal cu organizații 

care se află pe primele locuri în ceea 

ce privește rata de proiecte Orizont 

acceptate sau care au experiență în 

redactarea de propuneri H2020 

primite pozitiv, să participe la 

evenimente de brokeraj și să aibă 

acces la proiectul Infrastructura 

Luminii Extreme - Fizica Nucleară. 

PRIN PNRR SE SUSȚINE    

 

creșterea ratei de succes a 

candidaturilor la programul 

Orizont Europa 

 

 

Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării, în 

calitatea sa de coordonator de reformă în 

cadrul Componentei 9, va evalua propunerile de 

candidatură și va acorda cele 500 de cupoane 

valorice. 

 

Voucherele vor fi alocate în regim competitiv.  

 

Voucherele pentru ELI NP vor fi alocate după 

evaluarea internațională a propunerilor de 

proiect. Acestea vor conține referiri la 

competițiile de la Orizont Europa, după caz. 

Criterii de selecție 
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31      
milioane € 

Implementarea se va realiza de către MCID, în colaborare cu agențiile de 

finanțare a cercetării. 

Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Investiția 7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile din cadrul 

programului Orizont Europa                                       

Cine poate beneficia de finanțare?          

Granturi cu depunere continuă, alocate 
câștigătorilor români la parteneriatele și 
misiunile europene CDI și granturi alocate 
în regim competitiv pentru proiecte 
complementare CDI, ajută la construcția 
națională a excelenței pentru un domeniu 
considerat prioritar de România.  

i) Un număr de până la 20 de proiecte 

vor fi finanțate cu un buget maxim de 

300.000 EUR pentru fiecare 

partener român; 

 ii) proiecte complementare cu scopul de 
a spori impactul proiectelor Orizont 2020 
care sunt deja finanțate (în curs sau 
finalizate recent). Un număr de până la 

15 proiecte vor fi finanțate cu un buget 

maxim de 1.000.000 EUR; 

iii) proiecte de consolidare a excelenței. 

Un număr de până la 20 de proiecte vor 

fi finanțate cu un buget maxim de 

500.000 EUR. 

PRIN PNRR SE SUSȚINE    

 

Participarea cercetătorilor români  în 

proiecte complementare și de 

construcție a excelentei în peste 20 

de misiuni și parteneriatele europene 

CDI din Programul Orizont Europa 

(2021-2027) 

 

Proiectele vor fi evaluate internțional, selectate în mod 
transparent și sunt axate pe obiective și activități de 
cercetare, dezvoltare și inovare ambițioase, bazate pe 
criteriul excelenței și orientate asupra impactului, dar 
realiste.  

Măsurile avute în vedere sunt: 

- cofinanțarea proiectelor de cercetare recomandate 
pentru finanțare în cadrul parteneriatelor europene 
pentru perioada de tranziție (2022-2023) – Orizont 
2020 și Orizont Europa (pe baza condițiilor programului 
de lucru din programul Orizont Europa).  

 - proiecte complementare cu scopul de a spori impactul 
proiectelor Orizont 2020 care sunt deja finanțate (în 
curs sau finalizate recent).  

 - proiecte de consolidare a excelenței  

 

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate sunt:  

 - Cercetarea fundamentală (maximum 10 % din 
bugetul solicitat);   

- Cercetarea industrială;   

- Dezvoltarea experimentală;  

 - Studiile de fezabilitate;  

 - Activitățile de inovare. 

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Reforma 1 - Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Organizația de Management al Destinației 

va fi o entitate cu personalitate juridică, 

care realizează politica de dezvoltare 

turistică a destinației, inclusiv politica de 

marketing a destinației, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare, reunind o serie 

de alte organizații, precum: operatori 

economici de profil, instituții ale sectorului 

public, asociații profesionale și patronale, 

organisme de reglementare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

                     Înființarea și operaționalizarea a  

   8 

      organizații de management al destinației 

1.Mecanism de finanțare pentru susținerea dezvoltării 
rețelei de OMD-uri – 2.000.000 euro - o serie de apeluri 
de proiecte, la care OMD-urile vor putea aplica, fiind 

finanțate următoarelor tipuri de activități: 
✓ Digitalizarea destinațiilor turistice și inovația în turism;  
✓Marketingul destinațiilor turistice (analize, studii, 

strategii, brand, promovare).  
 

2. Program de consolidare a capacității /asistență 

tehnică pentru dezvoltarea OMD –1.000.000 euro -  o 
serie de activități pentru implementarea unui program de 
asistență națională pentru a sprijini dezvoltarea unei rețele 

de OMD-uri în România, prin consultarea unor servicii din 
partea experților, pentru:  
✓ furnizarea de asistență tehnică /servicii de consultanță 

pentru elaborarea planurilor de afaceri pentru OMD-uri, 
în conformitate cu noua legislație a OMD-urilor;  

✓ furnizarea de asistență tehnică /servicii de consultanță 

pentru OMDurile înființate;  
✓ elaborarea unui ghid informativ pentru înființarea unui 

OMD, în conformitate cu noua legislație.  

✓ Profesionalizarea activităților desfășurate de OMD-uri, 
prin cursuri de formare și pregătire continuă a 
personalului ce lucrează în aceste organizații.  

 

3.Program de investiții în infrastructura turistică la 
nivelul destinațiilor –7.000.000 euro - serie de apeluri de 
proiecte la care autoritățile locale integrate în OMD-uri vor 

putea aplica pentru finanțarea următoarelor tipuri de 
activități: proiecte de infrastructură pentru a spori 
accesibilitatea, sustenabilitatea și dezvoltarea destinațiilor 

turistice. 

10 
 milioane 

euro 

 

Destinațiile optime pentru înființarea 
OMD-ului sunt  identificate pe baza: 
 
- capacității lor de a atrage turiști 
internaționali; 
- capacității de promovare a 
transformării socio-economice durabile 
/ ecologice în zonele rurale și 
defavorizate;  
- potențialului de a crea locuri de muncă 
potențialul de creare de noi locuri de 
muncă.  

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă:  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului, Compania Națională de Investiții,   

Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție 

Termen estimativ de lansare: Trimestrul 3 2022 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Investiția 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale 

Cine poate beneficia de finanțare?           

UAT-urile afectate de investiție  

proprietarii diferitelor tipuri de situri 

incluse in rute, inclusiv IMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De asemenea, se vor avea în vedere: 
➢ Digitalizarea valorilor aferente celor 12 rute  
➢ Crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor  
➢ Marcarea și semnalizarea fiecărei rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei; 
➢ Crearea unei oferte culturale integrate  
 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

➢ Finanțarea Rutei castelelor: Reabilitarea a 5 
castele și a infrastructurii specifice în toate 
regiunile României.  

➢ Finanțarea Rutei curiilor din zona 
Transilvaniei: Reabilitarea a 5 curii și a 
infrastructurii specifice 

➢ Finanțarea Rutei culelor: Reabilitarea a 5 
cule și a infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Rutei bisericilor de lemn: 
Reabilitarea a 10 biserici de lemn și a 
infrastructurii specifice în toate regiunile 
României.  

➢ Finanțarea Rutei mănăstirilor din zona 
Moldovei: Reabilitarea a 5 mănăstiri și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Rutei Sfântul Ladislau pe 
teritoriul României: Reabilitarea a 5 
biserici/clădiri de patrimoniu și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea Traseului Castrelor Romane: 
Reabilitarea a 5 castre și a infrastructurii 
specifice  

➢ Ruta cetăților: Reabilitarea a 5 cetăți și a 
infrastructurii specifice  

➢ Refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării în vederea creșterii atractivității 
zonei: Reabilitarea a 30 obiective tradiționale 
(de ex: case tradiționale, gospodării 
tradiționale, șure, etc) din Delta Dunării și a 
infrastructurii specifice  

➢ Finanțarea rutei satelor cu arhitectură 

Buget  

103, 52 

milioane euro 

 

Dintre siturile ce vor fi incluse în cele 12 
rute, în vederea restaurării , vor fi 
selectate cele care îndeplinesc 
următoarele criterii: 
 
➢ să facă parte din una dintre cele 12 

rute;  
➢ să aibă cel puțin studiul de 

prefezabilitate realizat la data 
selectării și, până la data semnării 
contractului, să aibă realizat studiul 
de fezabilitate și toate 
autorizațiile/documentele necesare 
lucrărilor/execuției contractului.  
 

Criterii de selecție 
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Instituție responsabilă/ Coordonator reformă: Ministerul Culturii 

Termen estimativ semnare contracte de finanțare: Trimestrul 3 2023 

 

Componenta 11. TURISM ȘI CULTURĂ 

Investiția 7 - Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme 

Cine poate beneficia de finanțare?           

Investiția va oferi finanțare, prin subvenții, 

pentru consolidarea capacității 

microîntreprinderilor, mici și mijlocii din 

domeniul producției și distribuției de filme 

de a se adapta la noul cadru legislativ al 

pieței unice digitale pentru a crea, 

promova și distribui noi produse și servicii 

inovatoare.  

Investiția unică vizează accelerarea 

tranziției digitale a companiilor de 

producție și distribuție de filme, prin 

investiții în creșterea capacităților de 

producție digitală, distribuție, marketing și 

promovare, inclusiv tehnologii de arhivare 

digitală.  

  

 

 

PRIN PNRR SE FINANȚEAZĂ 

 
 
 

O schemă de  minimis pentru dezvoltarea 

conținutului și creșterea capacității de afaceri 
(producție și distribuție) a producătorilor și 
distribuitorilor de film, combinând, pentru 

prima dată, finanțarea proiectelor și finanțarea 
entității (companiei).  
 

Valoarea maximă pe proiect este de 100.000 
de euro.  

Buget  

5,46 

milioane euro 

Finanțarea (schema de minimis) va fi 

condiționată de atragerea / reținerea 

unui număr minim de angajați 

specializați în domeniile digitale. 

Activitățile eligibile includ dezvoltarea 

capacităților de editare / postproducție 

pentru produsele digitale, crearea de 

microplatforme VoD, marketing, 

management (maxim 10%) și digitalizare 

(achiziționarea de echipamente IT - 

editare video, subtitrare digitală, 

arhivare digitală), dezvoltare și 

distribuirea conținutului cultural 

audiovizual, instruirea personalului 

pentru a obține abilități digitale. 

Investiția care urmează să fie sprijinită 

implică, de asemenea, sprijin pentru 

producția și distribuția de conținut 

digital (cod 021a).  

Criterii de selecție 


