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Program Apel Condiții eligibilitate IMM-uri din România cf. prevederi apel 

Sănătate Îmbunătățirea accesului la 
serviciile de sănătate în special 
pentru grupurile vulnerabile, 
inclusiv Romi 

Entități private, înființate ca persoane juridice române care îndeplinesc cerințele art. 107 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu afectează comerțul cu 
Statele membre UE2 – în calitate de parteneri 

Mediu, adaptare la schimbările 
climatice şi ecosisteme 

Apeluri proiecte în cadrul 
programului 

Societate comercială, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările şi completările 
ulterioare1 și se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere 
mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE)2  – în calitate de parteneri sau promotori 
în funcție de prevederile apelului. 

Dezvoltarea afacerilor Apeluri proiecte în cadrul 
programului inclusiv schema de 
granturi mici 

IMM-uri, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei 2003/3611, și întreprinderile mari cu nu mai 
mult de 25% proprietate publică, înregistrată ca persoane juridice în România și care funcționează în 
conformitate cu legislația română privind societățile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind 
comerțul companii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Societate comercială, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările şi completările 
ulterioare 

Cercetare Apeluri proiecte in cadrul 
programului 

Organizații de cercetare și / sau companii (întreprinderi mici, mijlocii și mari, definite în acordul cadru 
comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare (2014 / C 198/013) – în calitate 
de parteneri 

Cultură Apeluri proiecte antreprenoriat 
cultural, reabilitare patrimoniu, 
expoziții etc. 

Societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE) 

Educație Proiecte în domeniul 
învățământului profesional și 
tehnic 

Agenți economici români (în calitate de parteneri) împreună cu școli VET pentru practica elevilor  
Instituții gazdă eligibile pentru vizite de studiu: entități juridice stabilite în statele donatoare. 

Dialog social Îmbunătățirea dialogului și 
cooperării sociale 

- asociații de afaceri și organizații care reprezintă companiile membre pe probleme relevante pentru 
agenda de muncă decentă; 

- companii care sunt implicate în implementarea agendei de muncă decentă și / sau dialog social prin 
apartenența lor la angajatorii sectoriali sau intersectoriali. 

Energie Apeluri proiecte in cadrul 
programului (Hidro, Geo, Alte 
resurse, eficienta energetica, 
audit energetic etc) +SGS 

IMM-urile astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE. 

*valoarea este între 200.000 și 2 mil euro și pentru condițiile de acordare este necesară verificarea site-urile Operatorilor de Program și după caz lista proiectelor aprobate. 

 

 
1 Art.1 (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor 
prezentei legi / (2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române. 
2 microîntreprindere: mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane 
EUR; / întreprindere mică: mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10 milioane EUR; / întreprindere mijlocie: mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală sub 
50 milioane EUR sau un bilanț sub 43 milioane EUR. 
3 „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri”, „întreprinderi mici” și „întreprinderi mijlocii” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în Recomandarea Comisiei privind definirea 
microîntreprinderi lor și a întreprinderilor mici și mijlocii. 

http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/
http://www.mmediu.ro/categorie/see-eea-2014-2021/260
http://www.mmediu.ro/categorie/see-eea-2014-2021/260
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/
https://uefiscdi.gov.ro/eea-norway-grants
https://www.ro-cultura.ro/
http://www.eea4edu.ro/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/roenergy

