
 

PROGRAME DE FINANȚARE  
ÎN SPRIJINUL MEDIULUI PRIVAT 

 



Finanţare pentru/prin: 

1. Start-up 
 

2. Investiţii în producţie/ prestare servicii 
 

3. Internaţionalizare 
 

4. Cercetare 
 

5. Protecţia mediului 
 

6. Garanții/ împrumuturi 
 

7. Business angels 
 

8. Portalul european pentru proiecte de investiții 
 

9. Crowdfunding 



1. Finanțare pentru start-up prin 

 Programul Operaţional Capital Uman   

 Programul Operaţional Regional    

 Programul Operaţional Competitivitate   

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

 Programul Romania Start Up Nation  

 

 



Finanțare pentru start-up - Programul Operaţional Capital Uman 

Asigură : 

 Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului  

 Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi (30.000 – 40.000 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014  

Apel de proiecte Grup țintă 

Viitor pentru tineri Tineri din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio 

formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă și care au beneficiat deja de 

următoarele servicii, furnizate de către SPO: înregistrare, informare și consiliere 

profesională 

România Start Up 

Plus 

Persoane fizice (de exemplu șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc 

de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care 

intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban 

Diaspora Start Up Persoane peste 18 ani care au cetățenia română, fac dovada domiciliului sau a 

rezidenței în străinătate pentru cel puțin 1 an în ultimii 3 ani și demonstrează 

experiența antreprenorială sau capacitate tehnică și profesională în domeniul în 

care înființează afacerea 

SOLIDAR Start-Up  Persoane fizice care intenționează să înființeze întreprinderi sociale 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014


Finanțare pentru start-up - Programul Operaţional Regional 

Asigură finanțarea întreprinderilor incubate în cadrul 

incubatoarelor finanţate 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:  

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/  

 

 

 

 

 

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Prioritatea de investiții 2.1 

Apel 2.1B Incubatoare de afaceri 

Administratori de incubatoare 

 

Beneficiari indirecţi: 

Firmele incubate 

 

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
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Finanțare pentru start-up - Programul Operaţional Competitivitate 

 Asigură finanțarea pentru start-up şi spin-off inovator în 

limita a 200.000 euro, contribuţia solicitantului minim 30% 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.poc.research.ro   

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Acțiunea 1.2.1: Întreprinderi 

inovatoare de tip start-up și 

spin-off 

 

Întreprinderi inovatoare cu o vechime 

de cel mult 3 ani 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/


Finanțare pentru start-up - Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Asigură finanțarea investițiilor nonagricole din mediul rural: 

 în limita a 50.000 euro, fără cofinanţare (Submăsura 6.2) 

 în limita a 200.000 euro, cofinanţare minimă 30% (Submăsura 6.4) 

 

 

 

  

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://afir.info/  

Apel de proiecte Solicitanți eligibili 

Submăsura 6.2  

Sprijin pentru înființarea de 

activități neagricole în zone 

rurale  

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele 

existente cât și cele nou înființate (start-ups)  

înregistrate în mediul rural și care îşi desfășoară 

activitatea propusă prin proiect în spațiul rural  

 

Submăsura 6.4  

Sprijin pentru învestiții în 

crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole  

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici înregistrate 

în mediul rural și care îşi desfășoare activitatea 

propusa prin proiect în spațiul rural  

 

http://afir.info/


Finanțare pentru start-up - Programul Operațional pt. Pescuit și Afaceri Maritime 

Finanțează inclusiv investițiile în diversificarea veniturilor obținute de 

întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor 

activități complementare (alimentație publică, cazare, turism piscicol) 

în limita a 2 mil. euro, cofinanţare minimă 50%. 

 

 

  

 

 

Informaţii suplimentare: http://ampeste.ro/  

Apel de proiecte Solicitanți eligibili 

Măsura II.2 Investiții 

productive în acvacultură  

Întreprinderile având istoric de funcționare și întreprinderi 

nou înființate  

  

ONG-urile  

  

cu activitate economică din domeniul acvaculturii 

http://ampeste.ro/
http://ampeste.ro/
http://ampeste.ro/


 Finanțare pentru start-up - Programul România Start up Nation 

Program neaprobat, propus a se lansa în 2017 

Asigură finanțarea investițiilor întreprinderilor debutante  

în limita a 200.000 lei 

Se alocă 10.000 de granturi de acest fel anual 

  

 

Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/  

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/


2. Finanțare pentru investiţii prin 

 Programul Operaţional Regional  

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

 Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea 

investițiilor întreprinderilor mici si mijlocii (HG nr. 937/ 2016) 

 

 



Finanțare pentru investiţii - Programul Operaţional Regional 

Asigură finanțarea investițiilor în domeniul producției și serviciilor 

în valoare de 25.000 – 200.000 euro, cofinanţare minimă 10% (Microîntreprinderi) 

în valoare de 200.000 – 1 mil. euro (IMM-uri), cofinanţare minimă 30% - 

întreprinderi mici, 40% întreprinderi mijlocii 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:  

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/  

 

 

 

 

 

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Prioritatea de investiții 2.1 

Apel 2.1A Microîntreprinderi 

Microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 

an ce realizează investiții în mediul urban 

 

Prioritatea de investiții 2.2 

Apel pentru IMM-uri 

IMM-urile non-agricole din mediul urban 

 Intreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural 

 

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
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Finanțare pentru investiţii - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

Asigură finanțarea investițiilor în domeniul procesarea/ marketingul 

produselor agricole: maxim 1 mil. euro (IMM-uri), cofinanţare minimă 50%  

produselor pomicole: maxim 900.000 euro (IMM-uri), cofinanţare minimă 50%  

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.afir.info/  

 

 

 

 

 

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Submăsura 4.2  Sprijin pentru 

investitii in procesarea/ 

marketingul produselor 

agricole 

Intreprinderile, cooperativele si grupurile de producatori 

care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru 

procesarea si marketingul produselor agricole 

Submăsura 4.2a Investitii in 

procesarea/marketingul 

produselor din sectorul 

pomicol 

Intreprinderile, cooperativele si grupurile de producatori 

care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru 

procesarea si marketingul produselor pomicole 

http://www.afir.info/


Finanțare pentru investiții - Programul Operațional pt. Pescuit și Afaceri Maritime 

 Finanțează dezvoltarea unor activități complementare (turism pentru pescuitul 

cu undița, restaurante cu specific pescăresc) care contribuie la diversificarea 

veniturilor pescarilor în limita a 75.000 euro, cofinanțare minimă 50% 

 Finanțează investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură în 

limita a 1 mil. euro, cofinanțare minimă 50% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informaţii suplimentare: http://ampeste.ro/  

Apel de proiecte Solicitanți eligibili 

Măsura I.6 Diversificarea 

veniturilor și noi forme de 

venit  

  

Pescarii, persoane fizice autorizate sau 

persoane juridice care au minim 60 de zile 

de pescuit comercial în ultimele 24 de luni 

Măsura IV.4 Prelucrarea 

produselor pescărești și de 

acvacultură 

 

IMM-urile din domeniul procesării produselor 

pescărești și de acvacultura 

http://ampeste.ro/
http://ampeste.ro/
http://ampeste.ro/


 Finanțare pentru investiţii - Programe guvernamentale 

 Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea 

investițiilor întreprinderilor mici si mijlocii, instituită prin HG 

nr. 937/ 2016 

 

 Investiţia minimă, fără T.V.A.: 4,5 milioane lei (echivaletul a 

1 milion euro) 

 

 Contribuţie proprie: minim 30% - întreprinderi mici, minim 40% 

- intreprinderi mijlocii 

 

    Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/  

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/


3. Finanțare pentru internaționalizarea afacerii prin 

 Programul Operaţional Regional 

  

 Programul guvernamental de export 

 

 



Finanțare pentru internaționalizare - Programul Operaţional Regional 

Asigură finanțarea activităților de internaționalizare 

în limita a maxim 200.000 euro, cofinanţare minimă 10% 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:  

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/  

 

 

 

 

 

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Prioritatea de investiții 2.2 

Apel pentru IMM-uri 

IMM-urile non-agricole din mediul urban 

 

Intreprinderile mijlocii non-agricole din mediul 

rural 

 

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
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Finanțare pentru internaționalizare – Program guvernamental de export 

Finanțează internaționalizarea IMM-urilor prin  

 construirea brand-ului 

 cursuri privind internaționalizare  

 participare la un târg în nume propriu, la misiuni de afaceri 

 

 

    Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/  

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/


4. Finanțare pentru cercetare prin  

 Programul Operaţional Regional 

 Programul Operaţional Competitivitate 

 Programul Orizont 2020 

 Programe naționale de finanțare a cercetării 

 

 



Finanțare pentru cercetare - Programul Operaţional Regional 

Finanțează transferul tehnologic realizat prin intermediul  

 centrelor de transfer tehnologic-CTT 

 incubatoarelor tehnologice şi de afaceri-ITA 

 centrelor de informare tehnologică-CIT 

 oficiilor de legătură cu industria-OLI 

 parcurilor științifice și tehnologice-PST publice sau private 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:  

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/  

 

 

 

 

 

Apel de proiecte Beneficiari eligibili 

Prioritatea de investiții 

1.b Transfer tehnologic 

Entităţi juridice care furnizează activităţi de 

transfer tehnologic  

 

Entităţi care îşi obţin acreditarea pe parcursul 

implementării proiectului 

http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/


Finanțare pentru cercetare - Programul Operaţional Competitivitate 

 Asigură finanțare pentru 

 Întreprinderile cu activitate în domeniul CD pentru crearea de noi departamente de CD. Finanțarea este 

cuprinsă între 4.500.000 lei şi 90.000.000 lei, cofinanțare pentru întreprinderi mici - minim 30%, pentru 

întreprinderi mijlocii - 40% și pentru întreprinderi mari 50%  

 Clustere în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului. Finanțarea este 

cuprinsă între 4.500.000 lei şi 30.000.000 lei, cofinanțare - minim 45%.  

 Activități de dezvoltare experimentală și introducerea în producție a rezultatelor cercetării  - maxim 15.000.000 

lei, cofinanțare pentru întreprinderi mici - minim 30%, întreprinderi mijlocii – minim 40%, întreprinderi mari  

minim 50%  

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.poc.research.ro   

Apel de proiecte Solicitanți eligibili 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare 

Secţiunea A - Tip proiect: Investiții pentru departamentele de 

Cercetare - Dezvoltare ale întreprinderilor 

Întreprinderi din 

sectorul Cercetare -

Dezvoltare - Inovare 

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare  

Secţiunea B - Tip proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 

Clustere sau un membru 

al clusterului - privaţi 

PI1.2: Creşterea investiţiilor private în Cercetare Dezvoltare 

Inovare Proiect Tehnologic Inovativ 

Întreprinderi mici, mijlocii 

și mari  

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/


Finanțare pentru cercetare - Programul Orizont 2020 

Finanțează 

 Consolidarea poziției de lider a UE în domeniul tehnologiilor 

generice și industriale - tehnologiile informației și 

comunicațiilor, nanotehnologii, materiale inovative, 

biotehnologii, creșterea producției, spațiu  

 Accesul la finanțarea de risc - atragerea de finanțare privată 

și de capital de risc pentru cercetare și inovare  

 Inovare în IMM-uri - încurajarea cercetărilor inovative în IMM-

uri  

 

Informaţii suplimentare: 

http://research.ro/ro/articol/3285/Orizont2020 



Finanțare pentru cercetare – Programe naționale de cercetare  

Scheme de ajutor de stat  

 „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de 

cercetare-dezvoltare” 

 „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei 

românești prin cercetare, dezvoltare și inovare” 

 „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și 

internațională” 

Valoarea grantului: 

 Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro 

 Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro 

 Dezvoltare experimentală– maxim 15 mil. euro 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro 

 Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro 

Informaţii suplimentare: http://research.ro/ro/articol/1434/programe-nationale 



5. Finanțare pentru protecția mediului prin  

 

 Programul Operațional Infrastructură Mare 

 Programele Administrației Fondului pentru Mediu  

 Granturile norvegiene 

 



Finanțare pentru mediu – Programul Operațional Infrastructură Mare 

Sprijină: 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitaților de producere energie electrică și termică  din biomasă, 

biogaz, geotermal. Valoarea grantului: maxim 15 mil. euro 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 MWe) 

pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor. Valoarea grantului: maxim 15 mil. euro 

 Implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale. 

Valoarea grantului: maxim 200.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 

Apel Beneficiari eligibili 

Creșterea producției de energie 

din resurse regenerabile mai 

puțin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal) 

Unități administrativ teritoriale 

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară  

Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în 

scopul comercializării 

Creșterea economiilor în 

consumul de energie primară 

produsa în sisteme de 

cogenerare de înaltă eficiență 

Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri 

energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de 

energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 

h/an 

Monitorizarea consumului de 

energie la consumatori 

industriali  

Societățile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an 



Finanțare pentru mediu – Programele Administrației Fondului pentru Mediu  

Sprijină: 

 Investiții în tehnologii de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra 

mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime reciclate 

 Crearea unor trasee tematice integrate și a infrastructurii adiacente în scopul dezvoltării 

destinațiilor de eco-turism 

Valoarea grantului: maxim 200.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.afm.ro  

Program Beneficiari eligibili 

Start-Up Mediu pentru tehnologii de 

obținere a materialelor și/sau produselor 

cu impact redus asupra mediului prin 

utilizarea de materii prime naturale și/sau 

materii prime reciclate  

 

Firmele care au activitate economică de cel puțin un 

an și cel puțin un exercițiu financiar anual încheiat 

iar obiectul/ele de activitate autorizat/ autorizate 

permite/permit producția materialelor și/sau 

produselor rezultate din utilizarea investițiilor 

finanțate  

Start Up Mediu Ecoturism 

 

Operatori economici, unități administrativ-teritoriale, 

ONG-uri,  muzee, instituții din sistemul național de 

cercetare-dezvoltare, instituții de învățământ 

superior acreditate 

http://www.afm.ro/


Finanțare pentru mediu – Granturile norvegiene 

Sprijină: 

 Implementarea de tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul 

 Dezvoltarea de produse și servicii ecologice 

 Eficiența materialelor și gestionarea deșeurilor 

 

Valoarea grantului: maxim 200.000 euro – granturi mici, maxim 1,5 mil. euro – proiecte individuale 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare: http://www.eeagrants.ro/ 

Program Beneficiari eligibili 

Inovare în industria verde 

 

 

Întreprinderile ecologice 

 

Întreprinderile ce activează în industrie 



6. Împrumuturi/ garanții/ capital de risc subvenționate de 

 

 Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri 

 

 Programul COSME 

 

 



Garanții - Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri 

 
 În luna iulie 2015 Guvernul a adoptat un Memorandum prin care se aprobă 

participarea României la POIIMM, pentru instrumentul de garanție de 

portofoliu neplafonată 

 În 29 martie 2016, Comisia Europeana a adoptat Programul Operational 

”Initiativa pentru IMM-uri" 2014-2020 - buget de 100 de milioane de euro 

alocat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

 În data de 21 octombrie 2016 Fondul European de Investiții a publicat Apelul 

pentru expresii de interes în vederea selectării intermediarilor financiari  

 POIIMM sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin facilitarea accesului la 

credite, prin oferirea unei rate de garantare de până la 80% 

 în cadrul instrumentului de garanție neplafonată, plățile se efectuează numai 

în cazul în care împrumuturile nu sunt achitate de către IMM-uri 

 Programul vizează combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor programe 

sprijinite din resursele UE 

 Informaţii suplimentare: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-

2020/programul-operational-initiativa-pentru-imm-uri.html 

 



Garanții - Programul COSME  

 

Furnizează următoarele tipuri de asistență: 

 Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți în 

obținerea de împrumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții 

pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere 

 Informații practice gratuite și servicii directe pentru firmele ce 

caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau 

despre legislația sau programele UE 

 

Informaţii suplimentare: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_ro  

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_ro
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_ro


Garanții și împrumuturi – bază de date  

O listă completă este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene la adresa: 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm  

 

 



7. Business angels 
Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels 

reglementează condiţiile în care investitorii individuali-business angels pot beneficia de 

facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi 

şi întreprinderi mici 

 Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă 

de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale 

 

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea societăților prin investiții realizate 

de investitorii individuali în condițiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor 

individuali - business angels – în consultare publică  

 Prin acordarea ajutorului de minimis se înțelege recunoașterea caracterului de ajutor 

de minimis pentru investiția, efectuată într-o societate, prin majorare de capital social, 

de către o persoană fizică, beneficiară de facilități fiscale conform Legii nr. 120/2015 

 

Informaţii suplimentare: http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-

dezbatere-publica 

 

http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
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8. Portalul european pentru proiecte de investiții 

 IMM-urile care promovează proiecte în sectoarele cu valoarea 
adăugată mare, de cel puțin 5 milioane euro, pot beneficia de 
sprijin prin intermediul Portalului european pentru proiecte de 
investiții 

 Prin înregistrarea proiectului pe Portal, acesta este vizibil pentru 
o vastă rețea de investitori internaționali 

 Portalul este un element-cheie al Planului de Investiții pentru 
Europa 

 

Informaţii suplimentare: 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html  

 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html
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9. Crowdfunding 

 Crowdfundingul este o formă de strângere de fonduri care se 

realizează pe platforme online speciale, acreditate, unde 

antreprenorii își listează proiectele (produse sau servicii) 

 Este potrivită pentru start-up-uri, mai ales cele inovative 

 In România sunt active 7 platforme de crowdfunding: startarium.ro, 

Crestemidei.ro, Multifinantare.ro, Wearehere.ro, Bursabinelui.ro, 

Sprijina.ro și o plaformă de finanțare lansată de UBB, 

crowdfunding.alumni.ubbcluj.ro 

 La nivel global, cele mai importante platforme de crowdfunding sunt 

Kickstarter și Indiegogo 

 Kickstarter a finanțat în 8 ani 118.400 proiecte cu 2,8 miliarde USD 

din partea a 12 milioane de contributori 

 Valoarea finanțărilor atrase prin Indiegogo depășește 850 milioane 

USD din 2008 până în 2016  



Informații privind programele de finanțare 

 Prin formularul disponibil la: www.adrcentru.ro/ Solicitare informații  

 Prin Catalogul surselor de finanțare: 

- publicație electronică actualizată lunar  

- conține programele finanțate de UE și Guvernul României 

 

 



Vă mulțumim! 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 

Telefon: 0358 401 276, int. 423, 422, 421 

E-mail: office@adrcentru.ro  

Web-site: www.adrcentru.ro 

mailto:office@adrcentru.ro
mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/


 


