PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Timbrul
Monumentelor
Istorice – sesiunea
I / 2022

NOU!
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Obiectivul
programului
Protejarea şi
promovarea
monumentelor
istorice.

Solicitanți eligibili

Persoane fizice și persoane
juridice de drept public sau
privat care au calitatea de
proprietar, deţinător al unui
drept de superficie, de
concesiune sau de folosinţă
pentru o durată mai mare de
25 de ani sau titular al
dreptului de administrare al
unui monument istoric.

Activități eligibile

•

Subprogramul intervenţii de urgenţă
(ante- şi post-dezastru) - 1.500.000 lei;

•

Subprogramul proiectare - elaborarea
documentaţiilor
tehnico-economice
pentru
intervenţii
asupra
monumentelor istorice, în vederea
solicitării de finanţări în viitorul cadru
financiar multianual al Uniunii Europene
(2021-2027) şi în cadrul diferitelor
programe naţionale - 1.000.000 lei;

•

Subprogramul acţiuni tematice Timişoara, Capitală Europeană a Culturii
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
- 1.000.000 lei;

•

Subprogramul acţiuni tematice - Roşia
Montană - patrimoniu mondial în pericol lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 1.000.000 lei.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Bugetul total
5.000.000 lei.

Minimum 10%

1 februarie
2022, ora
16:00

https://mailchi.
mp/1c0c7cb8c
da9/lansareapel-tmi6520324?fbcli
d=IwAR32Tf5
OGfW341sHhA
P3BfePSe5fO
pwwOmDKat_
PlXGemi1EK2
xzdJ9WhE
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Apel de proiecte
pentru promovarea
participării tinerilor
la tranziția justă –
EUTeens4Green

Abilitarea tinerilor
și transformarea
în actori în
definirea și
punerea în
aplicare a unor
soluții care să
asigure
incluziunea în
tranziția verde.

Organizații non-profit (private
sau publice);

Activitățile pentru obținerea rezultatelor
preconizate din cererea de propuneri; sprijin
financiar acordat părților terțe; analize; acțiuni
de sensibilizare și de difuzare.

Autorități publice (naționale,
regionale, locale);
Organizații internaționale;
Universități;

Sprijinul
acordat
euro/proiect.

minimum

Valoarea
grantului

10.000

Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre
următoarele moduri sau prin intermediul unei
combinații a celor două:

Instituții de învățământ;
Centre de cercetare.
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•

beneficiarul va achiziționa bunurile și
serviciile necesare pentru punerea în
aplicare a proiectului în numele tinerilor;

•

beneficiarul va pune la dispoziția
tinerilor fonduri care să fie utilizate
pentru achiziționarea de bunuri și
servicii, pentru activitatea de voluntariat.

Maximum
1.000.000
euro
Comisia
preconizează
că va finanța
o propunere.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizat

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 ianuarie
2022

https://ec.euro
pa.eu/regional
_policy/en/ne
wsroom/news/
2021/11/1811-2021-callfor-proposalspromotingyouthparticipationin-justtransitioneuteens4gree
n

10 IANUARIE 2022

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Educație
nonformală
sistem outdoor

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului

în

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN,
AP 6, PI 10.i, OS
6.3 & 6.6)

Reducerea
părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri
integrate
de
prevenire și de
asigurare
a
oportunităților
egale pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile,
cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/comunitățile
dezavantajate
socio-economic;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic
din
învățământul
preuniversitar în
vederea
promovării
unor
servicii
educaţionale de
calitate orientate
pe nevoile elevilor
și a unei școli
incluzive.

Inspectoratele
Județene

Școlare

Instituţii
de
învăţământ
(ISCED
1-3)
acreditate,
publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
şcolară şi servicii alternative,
publici şi privaţi;

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• Activități de bază pentru programe de

101.000 350.000 euro

•
•
•
•

Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
ANP şi instituţii subordonate;

•

Instituţii/agenţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale;

•

APL cu atribuții în domeniul
educaţiei
de
nivel
preuniversitar;

•
•

ONG
Proiectele depuse în cadrul
acestor apeluri de proiecte se
vor realiza și implementa la
nivel local sau județean.

•

•
•
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educație nonformală sau în sistem outdoor,
activități
activ-participative,
interactive,
centrate pe copii;
Programe socio-educaționale de dezvoltare
cognitivă;
Activități educaționale orientate către
dezvoltarea/obținerea de competențe;
Activități
de
tipul
cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii
de interese;
Programe și activități activ-participative
educator/profesor
elev,
pentru
îmbunătățirea
utilizării
limbajului
şi
aptitudinilor
sociale,
conducând
la
dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive
şi practice de bază necesare pentru
utilizarea informatiilor relevante în scopul
executării sarcinilor şi rezolvării problemelor
de rutină;
Activități practice de observare/descoperire
a cunoștintelor abia dobândite în educația
formală;
Activități
interdisciplinare
pentru
prevenirea/tratarea analfabetismului;
Activități
pregătitoare/educative/de
orientare, pentru copiii care urmează să
intre într-un alt ciclu școlar;
Programe sau activități de prevenire a
părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă,
educație în aer liber și alte activități care
dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă,
creativitatea, abilitățile de leadership;
Programe sau activități de educație pentru
sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
Programe sau activități care vizează
desegregarea școlară, creșterea stimei de
sine, educație interculturală.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 ianuarie
2022, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/poculanseazaapelulcompetitiveducatienonformala-insistemoutdoor/

https://mfe.go
v.ro/pocu-afost-actualizatghiduluiaferentapeluluieducatienonformala-insistemoutdoor/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.iv, OS
6.13)

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
tranziției de la
educație la viața
activă a
participanților din
învățământul
terțiar universitar
(ISCED 8),
inclusiv a
cercetătorilor
post-doctorat.

Solicitanți eligibili

Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;
Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;

Activități eligibile

•

Consolidarea
parteneriatelor
dintre
universităţi și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale;

•

Activități de cercetare și de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători
în scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial și din
domeniile de specializare inteligentă, în
sprijinul internaționalizării învățământului
terțiar;

•

Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către instituțiile
de învățământ superior privind nevoile lor
de instruire, precum și de la instituțiile de
învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
regional/local.

Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;
Academia Română.
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Valoarea
grantului
Valoare
maximă
1.150.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 ianuarie
2022, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/pocuapelul-deproiectesprijin-pentrudoctoranzi-sicercetatoripost-doctorat/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

WORTH II: Apel
dedicat sectoarelor
modă și textil,
îmbrăcăminte, artă.

Colaborările
transfrontaliere și
interdisciplinare
între designeri,
artizani, IMM-uri,
firme de
tehnologie și startup-uri din Uniunea
Europeană,
Marea Britanie
sau țările
COSME.

Solicitanți eligibili

Să dezvolte produse unice și de ultimă
generație în următoarele sectoare:
•
modă și textil;

Persoane juridice care
formează un consorțiu,
inclusiv:
IMM-uri;

•

încălțăminte;

Profesioniști independenți;

•

blană și piele;

Organizații private non-profit;

•

mobilier/decor/arhitectură;

Organizații private cu scop
lucrativ;

•

accesorii și bijuterii.

Universități, organizații
cercetare, laboratoare
design etc.
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Activități eligibile

de
de

Valoarea
grantului
10.000 20.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

2 februarie
2022

https://worthpr
oject.eu/applynow-2021/

Au oricare dintre următoarele activități
comerciale:
•

proiectare;

•

producție/meșteșug;

•

dezvoltare tehnologică.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Acțiunile Marie
Skłodowska-Curie:
Cofinanțarea de
programe
regionale,
naționale și
internaționale
(COFUND)

Dezvoltarea de
proiecte de
colaborare
durabile între
diferite organizații
din sectorul
academic și cel
neacademic (în
special IMM-uri),
cu sediul în
Europa și în afara
acesteia.

(ORIZONT
EUROPA)

Solicitanți eligibili

Orice entitate juridică,
indiferent de locul său de
stabilire, inclusiv entitățile
juridice din țări terțe
neasociate sau organizații
internaționale (inclusiv
organizații internaționale
europene de cercetare).

Activități eligibile

Programele de doctorat
Module de formare substanțiale, inclusiv cele
digitale, care abordează abilitățile și
competențele cheie transferabile comune
tuturor domeniilor și promovează cultura
științei deschise, inovației și antreprenoriatului,
cum ar fi instrumentelor de colaborare,
deschiderea accesului la publicații și la datele
de cercetare, gestionarea datelor FAIR,
implicarea publicului și știința cetățenească.
Pe lângă mobilitatea internațională obligatorie,
solicitanții să includă elemente de mobilitate
intersectorială
și
interdisciplinaritate
în
programele lor. Apel(uri)le să permită
cercetătorilor să propună propriul proiect sau
să aleagă dintre proiectele de cercetare
propuse. Colaborarea cu un set mai larg de
parteneri, inclusiv din sectorul non-academic,
va fi luată în considerare în mod pozitiv în
timpul evaluării. Aceste organizații pot oferi
oportunități de găzduire sau detașare sau
module de formare în cercetare sau
competențe transferabile. O atenție deosebită
este acordată calității supravegherii și
aranjamentelor de mentorat, precum și
orientării în carieră.

Valoarea
grantului
Un beneficiar
poate primi
doar o
contribuție
maximă de 10
milioane de
euro.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
10
februarie
2022

Informații
suplimentare
https://bit.ly/31
i0LhN

Programe postdoctorale
Burse individuale de formare în cercetare
avansată și dezvoltare a carierei pentru
cercetătorii postdoctorali.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Fundamentarea
deciziilor,
planificare
strategică și
măsuri de
simplificare pentru
cetățeni la nivelul
administrației
publice locale din
regiunile mai puțin
dezvoltate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ,
AP 2, OS 2.1)

Obiectivul
programului
Introducerea de
sisteme și
standarde
comune în
administrația
publică locală ce
optimizează
procesele
orientate către
beneficiari în
concordanță cu
SCAP.

Solicitanți eligibili

Municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate.
Pot fi parteneri (asociați) în
cadrul acestui apel:
Alte municipii sau județe din
regiunile mai puțin dezvoltate
care îndeplinesc condițiile de
eligibilitate stabilite pentru
solicitanți,

Activități eligibile

Planificare strategică și financiară
Se acordă finanțare autorităților locale de la
nivelul județului și municipiului, din regiunile
mai puțin dezvoltate, care nu au obținut
finanțare în cadrul apelurilor CP4 less/2017,
CP6 less/2017, CP10 less/2018, CP12
less/2018 și CP13 less/2019.

Valoarea
grantului
250.000 4.625.000 lei,
în funcție de
rezultatele de
program la
care
contribuie.

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limita
11
februarie
2022

Informații
suplimentare
http://www.po
ca.ro/anunturi/
cererea-deproiecte-nr-cp16-2021mysmis-poca972-2-1pentruregiunile-maiputindezvoltate/

Orice alte autorități/instituții
publice locale (de la nivelul
județelor și municipiilor) care
pot contribui la buna
implementare a proiectului,
ONG-uri (cu excepția
Grupurilor de acțiune locală),
Parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică),
Instituții de învățământ
superior acreditate.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şI
verticală între
actorii din lanţul de
aprovizionare în
sectoarele agricol
şI pomicol

Promovarea
cooperării între
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare
prin intermediul
lanțurilor scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite în
baza unui acord de cooperare
din cel puţin un partener din
categoriile de mai jos și cel
puțin un fermier, un grup sau
o organizatie de producători/
cooperative care își
desfășoară activitatea în
sectorul agricol/pomicol, în
funcție de submăsură:

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4 și
16.4a)

Fermieri (persoane fizice
și/sau entități cu formă de
organizare juridică);
Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;

Activități eligibile

•

Produse pomicole dacă numărul de
parteneri din sectorul pomicol este mai mic
decât cel din restul sectorului agroalimentar.
Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și
produse, altele decât cele pomicole.

•

În sectorul piscicol sunt eligibile:
promovarea on-line, crearea conceptului de
marketing, brand ș.a.m.d, nu sunt eligibile
activitățile de producție și procesare a
peștelui și a produselor pescărești.

•

În cadrul unui proiect de cooperare pe lângă
produsele din sectorul piscicol, obligatoriu
vor fi promovate și produse agricole.

Valoarea
grantului
Maximum
250.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

28
februarie
2022, ora
16:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_16_4_si_16_
4a_sprijin_pen
tru_cooperare
_agricola_si_p
omicola

Organizații
neguvernamentale;
Autorități publice;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de agrement
și de alimentație publică.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Fundația
Nouă ne pasă

Programul de
Granturi pentru
finanțarea
proiectelor din
domeniul educației

Încurajarea
organizațiile nonguvernamentale și
a instituțiilor de
învățământ să
dezvolte și să
implementeze
proiecte care
contribuie la
îmbunătățirea
calității procesului
educațional.
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Solicitanți eligibili

•
•
•

ONG

Activități eligibile

•

Instituții de
învățământ
preuniversitar
Instituții de
învățământ superior

Proiecte cu impact relevant în societate,
care sprijină gândirea strategică, mențin
o direcție pe termen mediu-lung și
implică
direct/indirect
comunitatea
locală;

•

Creșterea nivelului general de pregătire,
îmbunătățirea calității educațională sau
oferă șansă la educație copiilor din
comunități dezavantajate;

•

Propuneri de soluții pentru probleme cu
care se confruntă școala, copiii și
educația din România;

•

Creșterea nivelului de educație în
comunități neglijate prin modele testate
sau inovatoare de intervenție, cu impact
măsurabil;

Valoarea
grantului
Maximum
60.000 lei

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
1 iulie
2022*
*Noi apeluri
de proiecte
vor fi
lansate la
începutul
fiecărei
luni.
Va fi activ
până la
atingerea
numărului
de proiecte
maxim
admis,
respectiv
50 de
propuneri
sau timp de
maxim 10
zile de la
lansare.

Informații
suplimentare
http://www.ro
maniapozitiva.
ro/csr/fundatia
-noua-nepasa-a-lansatun-programde-granturi-invaloare-de-1milion-de-leipentruproiecte-dineducatie/?fbcli
d=IwAR1JtCP
eAohLqa9agm
wJ6uN5RXR1
F_Nrc53Cyda
PT7mKFRfjnl
DBbcIm0es
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de măsuri
de conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate (inclusiv
cele situate în
mediul marin) şi
pentru speciile de
interes comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 4, O.S.
4.1)

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este
responsabilă pentru
administrarea/asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii
Institute de cercetare/
universităţi/muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau
protecţia naturii

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/
seturilor de măsuri de conservare/planurilor de
acţiune pentru ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru
speciile de interes comunitar care nu sunt
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoare
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
31 iulie
2022

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/locale/alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/locale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITĂȚILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 155
din 3 septembrie
2020 privind unele
măsuri
pentru
elaborarea Planului
naţional
de
relansare
şi
rezilienţă necesar
României pentru
accesarea
de
fonduri
externe
rambursabile
şi
nerambursabile în
cadrul
Mecanismului
de
redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei
naţionale
după
criza generată de
COVID-19,
creşterea
economică
şi
crearea de locuri
de
muncă
necesare pentru
incluziunea forţei
de
muncă,
sprijinirea
tranziţiei verzi şi a
celei
digitale
pentru
promovarea
creşterii durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
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ministerele de resort,
singure
sau
în
parteneriate
interinstituţionale
sau
împreună cu autorităţi
publice
centrale/locale
sau
asociaţii
de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior
de
stat
şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale
localităţilor
rurale
limitrofe
localităţilor
urbane;
Inspectoratul
General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul
General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea
pentru
Digitalizarea României,
autorităţile
publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea
documentaţiilor
tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat,
prin ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele
domenii:

În funcţie de
valoarea
estimată
a
proiectului de
investiţii
publice,
dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată
a
acestuia.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

adaptarea la schimbări climatice;
mobilitate urbană, regenerare urbană,
turism şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
domeniul sănătăţii;
cercetare în domeniul transferului
tehnologic pentru extindere/reabilitare/
modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi,
dotare cu echipamente/utilaje/dotări
independente;
apă-canalizare;
proiecte de infrastructură edilitară
destinate localităţilor rurale limitrofe
localităţilor urbane;
creşterea rezilienţei comunităţilor în
situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor
pentru
situaţii
de
urgenţă;
constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru
gestionarea unor situaţii cu impact mare
şi probabilitate scăzută generate de
manifestarea riscurilor;
proiecte de infrastructură din sistemul
judiciar şi sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, inclusiv
digitalizare;
domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
proiecte
de
transformare/tranziţie
digitală, inclusiv prin robot process
automation, a serviciilor administraţiei
publice centrale şi locale.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limita

Informații
suplimentare

Neprecizat

https://mfe.go
v.ro/pnrr/
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