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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
pregătirea 
proiectelor de 
infrastructură 
în domeniile 
mobilitate 
urbană, 
regenerare 
urbană, 
infrastructură 
rutieră de 
interes 
județean, 
inclusiv 
variantele 
ocolitoare 
și/sau drumuri 
de legătură, 
centre de 
agrement/baze 
turistice (tabere 
școlare) și 
infrastructură 
și servicii 
publice de 
turism, inclusiv 
obiective de 
patrimoniu cu 
potenţial 
turistic 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ 2014-
2020, AP 1, OS 
1.1, Acțiunea 
1.1.1) 
 
 
NOU! 

Întărirea capacității 
beneficiarilor de 
proiecte finanțate 
din FESI de a 
pregăti şi de a 
implementa proiecte 
mature 

Parteneriatele constituite 
dintre Agențiile pentru 
Dezvoltare Regională din 
regiunile mai puțin dezvoltate, 
ca lider de parteneriat și: 

unitățile administrativ 
teritoriale pentru proiectele 
destinate mobilității urbane și 
regenerării urbane; 

județele sau parteneriate între 
acestea și/sau între acestea și 
autorități publice locale pentru 
proiectele destinate 
infrastructurii rutiere de interes 
județean, inclusiv variantele 
ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură; 

unitățile administrativ 
teritoriale pentru proiectele de 
infrastructură publică de 
turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potențial turistic; 

Ministerul Tineretului și 
Sportului (MTS)/ unitățile 
administrativ teritoriale care 
au în proprietate 
infrastructurile de tip centre de 
agrement/ baze turistice 
(taberele școlare). 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
în următoarele domenii de interes strategic 
regional/național/local:  

a) Mobilitate urbană; 

b) Regenerare urbană; 

c) Infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură; 

d) Centre de agrement/ baze turistice/ tabere 
școlare; 

e) Infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial 
turistic. 

 

Bugetul 
maxim pentru 
elaborarea 
documentației 
tehnico-
economice 
aferente unui 
proiect de 
infrastructură 
este de 
maximum 5% 
din valoarea 
investiției 

0% Cererile de 
finanțare 
vor fi 
depuse 
începând cu 
data 
aprobării 
includerii 
fișei de 
proiect în 
Planul de 
proiecte 
până la 31 
octombrie 
2020. 

http://mfe.gov
.ro/poat-
ghidul-
solicitantului-
conditii-
specifice-de-
accesare-a-
fondurilor-
destinate-
pregatirii-
proiectelor-
de-
infrastructura-
in-domeniile-
mobilitate-
urbana-
regenerare-
urbana-
infrastructura-
rutiera-de/ 

 

http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniile-mobilitate-urbana-regenerare-urbana-infrastructura-rutiera-de/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
pregătirea 
proiectelor de 
infrastructură 
în domeniul 
specializării 
inteligente 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ 2014-
2020, AP 1, OS 
1.1, Acțiunea 
1.1.1) 
 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 

Întărirea capacității 
beneficiarilor de 
proiecte finanțate 
din FESI de a 
pregăti şi de a 
implementa proiecte 
mature 

Agențiile pentru dezvoltare 
regională 

Grupul țintă este format din 
entitățile care pot fi beneficiari 
de sprijin prin intermediul 
schemei de ajutor de 
stat/minimis administrată de 
fiecare ADR, și anume: 

 unitățile administrativ 
teritoriale locale/județene 
în parteneriat cu 
universități, institute de 
cercetare, ONG-uri, alte 
entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderi/întrepri
nderi mici, mijlocii și 
mari; 

 parteneriate între 
universități, institute de 
cercetare, ONG-uri, alte 
entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderile 
și/sau întreprinderile 
mici, mijlocii și mari;  

 universități;  

 institute de cercetare;  

 organizații 
neguvernamentale 
(ONG-uri); 

 entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare; 

 microîntreprinderi; 

 întreprinderi mici, mijlocii 
și mari. 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
aferente proiectelor de specializare inteligentă 
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii 
generale: 

 să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de 
specializare inteligentă cuprinse în 
Strategiile de Specializare Inteligentă 
elaborate la nivelul unei regiuni; 

 să fie rezultatul unui proces de preselecție 
sau al procesului de descoperire 
antreprenorială desfășurat la nivel regional; 

 să aibă valoarea estimată totală, fără 
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 
cuprinsă între 5.000.000 euro și 
25.000.000 euro pentru proiectele depuse 
de parteneriate între universități, institute 
de cercetare, ONG, alte entități publice sau 
private de cercetare-dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderile și/sau întreprinderile 
mici, mijlocii și mari sau individual de 
oricare dintre entitățile de mai sus. 
Beneficiarii pot constitui parteneriate în 
vederea pregătirii proiectelor menționate 
anterior; 

 să aibă valoarea estimată totală, fără 
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 
cuprinsă între 10.000.000 euro și 
45.000.000 euro pentru proiectele depuse 
de unitățile administrației publice 
locale/județene, în parteneriat cu 
universități, institute de cercetare, ONG, 
alte entități publice sau private de 
cercetare-dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii 
și mari. Beneficiarii pot constitui 
parteneriate în vederea pregătirii 
proiectelor menționate anterior. 

Bugetul 
maxim pentru 
elaborarea 
documentației 
tehnico-
economice 
aferente unui 
proiect de 
infrastructură 
este de 
maximum 5% 
din valoarea 
investiției. 
 

Maximum 
2.000.000 
euro/proiect 
pentru 
ajutoarele de 
stat 

Maximum 
200.000 euro 
pentru 
ajutoarele de 
minimis ce 
urmează a fi 
acordate 

0% Apel 
nelansat 

http://mfe.gov
.ro/ghidul-de-
accesare-a-
fondurilor-
destinate-
pregatirii-
proiectelor-
de-
infrastructura-
in-domeniul-
specializarii-
inteligente/ 

http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/ghidul-de-accesare-a-fondurilor-destinate-pregatirii-proiectelor-de-infrastructura-in-domeniul-specializarii-inteligente/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Programe de 
îngrijire a 
gravidei şi 
copilului - 
etapa II  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 4, 
O.S. 4.9) 
 
 
 
NOU! 

Creșterea numărului 
de persoane care 
beneficiază de 
programe de 
sănătate și de 
servicii orientate 
către prevenție, 
depistare precoce 
(screening), 
diagnostic și 
tratament precoce 
pentru principalele 
patologii 

Institut sau instituţie medicală 
publică – spitalele publice cu 
servicii de obstetrică-
ginecologie de nivelul III care 
au competență la nivelul 
regiunii de dezvoltare vizate 
de proiect  
 
Parteneri eligibili:  
 
Ministerul Sănătății;  
Instituțiile și structurile de 
specialitate ale Ministerului 
Sănătății, care desfășoară 
activități în domeniul sănătății 
publice la nivel național, 
regional, județean și local, cu 
personalitate juridică, aflate în 
subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea Ministerului 
Sănătății, cu excepția CNAS 
și a caselor de asigurări de 
sănătate;  
Autorități ale administrației 
publice locale;  
Autorități publice - spitalele 
publice din rețeaua 
autorităților administrației 
publice locale;  
ONG-uri relevante  
 
Este obligatorie derularea 
proiectului în parteneriat 

 Furnizarea de servicii medicale de 
screening prenatal 
 

 Activități de informare, educare, 
conştientizare a grupului țintă al serviciilor 
de screening prenatal  

 

 Activitatea de prelucrare a datelor cu 
caracter personal 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
proiectului:  
 
2.500.000 
euro  
pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate  
 
2.000.000 
euro  
pentru 
Regiunea 
București – 
Ilfov  
 

2% 16 
octombrie 
2020 

http://mfe.gov
.ro/pocu-
ghidul-
programe-de-
ingrijire-a-
gravidei-si-
copilului-
etapa-ii/  

http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Programul 
naţional sprijin 
pentru 
înființarea de 
întreprinderi 
sociale în 
mediul rural 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN 2014 – 
2020, AP 4, OS 
4.16) 
 
 
 
 
NOU! 

Înființarea și 
dezvoltarea de 
întreprinderi sociale, 
inclusiv întreprinderi 
sociale de inserție, 
în mediul rural, 
pentru integrarea pe 
piaţa muncii a 
persoanelor din 
grupurile vulnerabile 
și combatere a 
sărăciei. 

Solicitanții /partenerii eligibili 
pentru finanțare sunt 
administratori ai schemei de 
antreprenoriat pentru entități 
ale economiei sociale:  
 
a) entități ale economiei 
sociale, rețele, uniuni, federații 
din sectorul economiei 
sociale;  
 
b) alte entități relevante – 
furnizori de formare 
profesională autorizaţi publici 
şi privaţi, furnizori de servicii 
de ocupare acreditați publici și 
privați, furnizori de servicii 
sociale, organizaţii sindicale şi 
organizații patronale, asociaţii 
profesionale, camere de 
comerț și industrie, ONG-uri;  
 
c) autorităţi publice centrale 
sau locale, exclusiv în calitate 
de parteneri, cu toate 
categoriile de entități eligibile 
menționate la lit a) și b). 

a) Informarea publicului cu privire la programul 
de formare antreprenorială, precum și cu privire 
la metodologia de selecție a grupului țintă și, 
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite; 

b) Selectarea grupului țintă ce va participa la 
acțiunile de sprijin; 

c) Derularea programelor de formare 
antreprenorială; 

d) Alte activități de sprijin oferite în vederea 
înființării de întreprinderi sociale;  

e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 
finanțate în cadrul proiectului; 

f) Furnizarea serviciilor personalizate de 
consiliere ulterior finalizării procesului de 
selecție a planurilor de afaceri; 

g) Asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri 
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului; 

h) Decontarea sumelor aferente implementării 
planurilor de afaceri selectate în cadrul 
proiectului; 
 
i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării 
entităților de economie sociala finanțate; 
 
j) Asigurarea sustenabilității planurilor de 
afaceri. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 3.000.000 
euro 

Contributia 
solicitantului/p
artenerilor 
pentru 
cheltuielile 
care nu fac 
obiectul 
schemei de 
ajutor de 
minimis – 
variabilă 
 
Contributia 
solicitantului/p
artenerilor 
pentru 
cheltuielile 
care fac 
obiectul 
schemei de 
ajutor de 
minimis  - 0% 

Neprecizat http://mfe.gov
.ro/rural/ 

http://mfe.gov.ro/rural/
http://mfe.gov.ro/rural/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Apel de 
proiecte pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
management 
integrat al 
deșeurilor - 
proiecte noi de 
investiții 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE 
2014 - 2020, AP 
3, OS 3.1) 
 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 
 

Reducerea 
numărului 
depozitelor 
neconforme şi 
creşterea gradului 
de pregătire pentru 
reciclare a 
deşeurilor în 
România 

Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară prin Consiliile 
Județene; 
 
Ministerul Mediului; 
  
Instituții publice cu 
responsabilități în domeniul 
managementului deșeurilor, în 
parteneriat cu Ministerul 
Mediului; 
 
Primăria Municipiului 
Bucureşti, primăriile de sector; 
 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor/ Administrația 
Fondului pentru Mediu; 
 
Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

A. Proiecte noi integrate/ individuale pentru 
consolidarea şi extinderea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor; 

B. Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
pentru guvernanța în domeniul 
managementului al deșeurilor (pentru 
sprijinirea implementării PNGD) precum și 
a instituțiilor publice cu responsabilități în 
domeniul managementului deșeurilor; 

C. Implementarea unui sistem integrat de 
management al deşeurilor la nivelul 
municipiului Bucureşti; 

D. Proiecte de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri industriale 
periculoase și nepericuloase; 

E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și 
post 2020 (după caz); 

F. Proiecte de închidere a depozitelor 
neconforme de deșeuri municipale 
(neincluse în proiectele de management 
integrat ale deșeurilor la nivel județean). 

Nu există 
plafoane 
valorice 
privind 
dimensiunea 
proiectelor 

Pentru 
beneficiari 
autorități 
publice locale:  

Minim 2% 
 
 
 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de 
stat: 

Minim 15% 

Apel 
nelansat 

http://mfe.gov
.ro/consultare
-publica-
poim-
dezvoltarea-
infrastructurii-
de-
management-
integrat-al-
deseurilor/  

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-deseurilor/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
rețelelor 
inteligente de 
distribuție a 
gazelor 
naturale în 
vederea 
creșterii 
nivelului de 
flexibilitate, 
siguranță, 
eficiență în 
operare, 
precum și de 
integrare a 
activităților de 
transport, 
distribuție și 
consum final 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE 
2014 - 2020, AP 
8, OS 8.2) 
 
 
APEL 
NELANSAT 
 

Sprijinirea 
investițiilor de 
dezvoltare a 
rețelelor inteligente 
de distribuție a 
gazelor naturale în 
vederea creșterii 
nivelului de 
flexibilitate, 
siguranță, eficiență 
în operare, precum 
și de integrare a 
activităților de 
transport, distribuție 
și consum final, cu 
respectarea 
condițiilor de 
finanțare din cadrul 
programului. 

Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) care au 
ca obiect de activitate serviciul 
de utilitate publică de 
alimentare cu gaze naturale a 
populației; 

 
Autorități publice locale (APL) 
din regiunile mai puțin 
dezvoltate ale României, 
individual, sau în parteneriat 
cu alte APL. 
 

 Construirea rețelelor inteligente de 
distribuție gaze naturale, inclusiv 
instalațiile, echipamentele și dotările 
aferente funcționalităților inteligente. 

 Construirea stațiilor de reglare, măsurare – 
predare a gazelor naturale și a racordului la 
Sistemul de Transport existent exclusiv în 
scopul alimentării unei rețele inteligente de 
distribuție propusă printr-un proiect. 

 Construirea rețelelor interioare de 
distribuție a gazelor naturale pentru 
clădirile administrative publice branșate la 
rețeaua inteligentă distribuție a gazelor 
naturale propusă prin proiect (clădirea 
primăriei, centre sociale, școli, etc), în 
cadrul cărora se desfășoară activități non – 
economice. 

 Construirea branșamentelor pentru 
consumatorii casnici până la limita 
proprietății publice. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă/ 
proiect:  

25.000.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 
 
 

http://mfe.gov
.ro/consultare
-publica-
poim-ghidul-
pentru-
rapordarea-
la-reteua-de-
gaze-natural/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-rapordarea-la-reteua-de-gaze-natural/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
entităților de 
inovare și 
transfer 
tehnologic (ITT) 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
1, PI 1.1, 
Operațiunea A) 
 
 
 
 
 

Creşterea inovării în 
firme prin susţinerea 
entităților de inovare 
şi transfer 
tehnologic în 
domenii de 
specializare 
inteligentă 
 
 

Entitățile de inovare și transfer 
tehnologic cu personalitate 
juridică  
 
Entitățile de inovare și transfer 
tehnologic prin entitatea 
juridică în cadrul căreia este 
constituită fără personalitate 
jurifică 
 
Parteneriatele între entitățile 
de inovare și transfer 
tehnologic 
 
Important! 
La depunerea cererii de 
finanțare se poate face doar 
dovada inițierii demersurilor 
necesară pentru obținerea 
acreditării/ autorizării 
entității de inovare și transfer 
tehnologic. Autorizarea 
provizorie/ acreditarea trebuie 
să fie obținută cel mai târziu în 
termen de maxim 6 luni de la 
efectuare plății finale în cadrul 
proiectului.   
 
Iniţiativa constituirii unei 
entităţi din infrastructura de 
inovare şi transfer tehnologic 
poate aparţine autorităţilor 
administraţiei publice centrale 
sau locale, unităţilor de 
cercetare, universităţilor, 
camerelor de comerţ şi 
industrie, asociaţiilor patronale 
şi profesionale, precum şi 
agenţilor economici cu sediul 
în România. 

A. Componenta/ măsura de ajutor regional a 
proiectului implică investiții în active corporale 
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de 
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale 
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale 
legate de: 
 

 Crearea unei noi unități de prestare servicii 
de transfer tehnologic cu relevanță pentru 
domeniile de specializare inteligentă 
identificate.  

 Extinderea capacității unei unități existente 
prin creșterea volumului a cel puțin unui 
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță 
pentru domeniile de specializare 
inteligentă. 

 Diversificarea producției unei unități prin 
produse/servicii care nu au fost 
fabricate/prestate anterior în unitatea de 
transfer tehnologic. 
 

Pentru proiectele ce vizează exclusiv 
componenta de minimis, acesta poate 
implica doar o diversificare/extindere a 
serviciilor/producției unei unități existente de 
inovare și transfer tehnologic.  
 
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis 
implică sprijinirea personalului entităților de 
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de 
servicii specifice de transfer tehnologic în sub-
domeniile regionale de specializare inteligentă 
(altele decât cele care sunt deja oferite sau 
urmează a fi oferite de către angajații centrelor 
de inovare și transfer tehnologic) 
 

 Activități de transfer tehnologic specific 

 Activități de internaționalizare 

 Drepturi salariale pentru personalul implicat 
in activitatea de transfer tehnologic 

Pentru 
componenta 
de ajutor de 
stat regional: 
 
 
Minim 
75.000 euro 
 
Maxim 
3 milioane 
euro 
 
Pentru 
componenta 
de ajutor de 
minimis: 
 
Minim 
75.000 euro 
 
 
Maxim 
200.000 euro 

Pentru 
componenta 
de ajutor de 
stat regional 
 
Întreprindere 
mare: 
 
Minim 50% 
 
 
 
Întreprindere 
mijlocie: 
 
Minim 40% 
 
 
 
Întreprindere 
mică și micro: 
 
Minim 30% 
 
 
Pentru 
componenta 
de ajutor de 
minimis: 
 
Minim 10% 

13 
septembrie 
2020, ora 
12.00 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-
consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-
si-a-inovarii/ 
 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
parcurilor 
științifice și 
tehnologice 
(PST) 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
1, PI 1.1, 
Operațiunea B) 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
parcurilor științifice 
și tehnologice din 
mediul urban și 
rural, din zonelele 
cu concentrare 
economică din 
regiunile mai puțin 
dezvoltate din 
România (Nord Est, 
Sud Muntenia, Nord 
Vest, Centru) 

Solicitantul eligibil în sensul 
prezentului ghid este 
parteneriatul dintre membrii 
asocierii în participațiune 
constituite în vederea creării 
parcului științific și tehnologic 
și administratorul parcului. 
 
Iniţiativa constituirii parcului 
ştiinţific şi tehnologic aparţine 
persoanelor juridice şi fizice: 
  

 instituţie de învăţământ 
superior acreditată şi/sau 
o unitate de cercetare-
dezvoltare, pe de o 
parte, şi  

 

 regii autonome, companii 
naţionale, societăţi 
comerciale, administraţia 
publică locală, asociaţii 
patronale sau 
profesionale, persoane 
fizice, investitori români 
sau străini, pe de altă 
parte. 

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a 
proiectului implică investiții în active corporale 
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de 
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale 
şi  achizitionarea de echipamente) și 
necorporale legate de: 
 

 Crearea unei noi unități de prestare servicii 
de transfer tehnologic cu relevanță pentru 
domeniile de specializare inteligentă 
identificate.  

 Extinderea capacității unei unități existente 
prin creșterea volumului a cel puțin unui 
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță 
pentru domeniile de specializare 
inteligentă. 

 Diversificarea producției unei unități prin 
produse/servicii care nu au fost 
fabricate/prestate anterior în unitatea de 
transfer tehnologic. 
 

Pentru proiectele ce vizează exclusiv 
componenta de minimis, acesta poate 
implica doar o diversificare/extindere a 
serviciilor/producției unei unități existente de 
inovare și transfer tehnologic.  
 
B. Componenta/măsura de ajutor de minimis 
implică sprijinirea personalului entităților de 
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de 
servicii specifice de transfer tehnologic în sub-
domeniile regionale de specializare inteligentă 
(altele decât cele care sunt deja oferite sau 
urmează a fi oferite de către angajații centrelor 
de inovare și transfer tehnologic) 
 

 Activități de transfer tehnologic specific 

 Activități de internaționalizare 

 Drepturi salariale pentru personalul implicat 
in activitatea de transfer tehnologic 

Minim  
75.000 euro 
 
Maximum 
valoarea 
alocării 
regională 
pentru 
prezentul 
apel/fiecare 
regiune de 
dezvoltare în 
parte. 
 
 
Pentru 
componenta 
de minimis din 
cadrul 
proiectului, 
valoarea 
finanțării 
nerambursabil
e acordate 
este de 
minimum 
75.000 euro și 
și maximum 
de 200.000 
euro. 

Pentru 
componenta/ 
măsura de 
ajutor 
regional: 
 
Minim 50% 
 
 
Pentru 
componenta 
finanțabilă prin 
ajutor de 
minimis: 
 
Minim 10% 

13 
septembrie 
2020, ora 
12.00 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-
consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-
si-a-inovarii/ 
 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Cresterea 
eficienţei 
energetice în 
clădirile 
rezidenţiale  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL,  
AP 3, PI 3.1, 
Operatiunea A) 
 
 

 

Creșterea eficienței 
energetice în 
clădirile rezidențiale 

Unitățile administrativ-
teritoriale din mediul urban 

 

Acestea încheie un contract 
cu asociaţia/ asociaţiile de 
proprietari pentru depunerea 
şi derularea proiectului. 

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice  

i.Lucrările de construcții și instalații pot 
cuprinde: 

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor 
de anvelopă; 

 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire/ a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum; 

 Instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile; 

 Alte activităţi suplimentare care conduc la 
îndeplinirea obiectivelor componentei 

ii. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, 
active necorporale) 

 
II. Măsurile conexe care contribuie la 
implementarea componentei (care nu conduc la 
creșterea eficienței energetice) includ lucrari de 
intervenție/activități aferente investiției de bază 

Valoarea 
totală eligibilă 
a cererii de 
finanţare:  

minim 
100.000 euro   
 
maxim 5 
milioane euro 
 

Minim 40% 17 august 
2020, ora 
10:00 

http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara-
3/apeluri-
lansate/804-
ghid-specific-
3-1-a-por-
2020-3-3-1-a-
3-ne-se-sm-c 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3/apeluri-lansate/804-ghid-specific-3-1-a-por-2020-3-3-1-a-3-ne-se-sm-c
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Centre 
comunitare 
integrate 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
8, PI 8.1, OS 
8.1, 
Operațiunea B) 

 

 

Sprijinirea 
comunităţilor cu tip 
de marginalizare 
peste medie și 
severă, care 
constituie 
comunitățile supuse 
intervențiilor de tip 
soft privind serviciile 
comunitare integrate 

Unităţile administrativ-
teritoriale care se regăsesc în 
lista celor 139 comunităţi cu 
tip de marginalizare peste 
medie și severă (Anexa 14 la 
Ghid), precum şi 
parteneriatele între acestea şi: 
 
 
Alte unităţi administrativ-
teritoriale; 

 
Orice alte autorități/ instituții 
publice care pot contribui la 
buna implementare a 
proiectului. 
 

 construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea /dotarea centrelor comunitare 
integrate; 

 pe lângă structurile („încăperile”) 
menţionate în baremul minim pentru 
organizarea centrului comunitar integrat şi 
înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: 
„a) un punct de lucru de medicină de 
familie sau un cabinet individual de 
medicină de familie; 
b) un cabinet de medicină dentară, un 
punct de recoltare pentru analizele 
medicale, alte servicii medicale necesare 
unităților/ subdiviziunilor administrativ-
teritoriale; 
c) un centru de permanență; 
d) alte puncte de lucru destinate 
activităților și serviciilor integrate de 
sănătate, sociale și educaționale.” 

 accesibilizarea spațiului destinat centrelor 
comunitare integrate și a căilor de acces; 

 asigurarea/ modernizare utilităţilor 
generale şi specifice (inclusiv branşarea la 
utilităţi pe amplasamentul obiectivului de 
investiții). 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect este 
de 10.000 
euro, iar cea 
maximă 
100.000 euro  
 

2% 30 
septembrie 
2020, ora 
12:00 

http://regio-
adrcentru.ro/8
-1-investitiile-
infrastructuril
e-sanitare-si-
sociale-care-
contribuie-la-
dezvoltarea-
la-nivel-
national-
regional-si-
local-
reducand-
inegalitatile-
ceea-ce-
priveste-
starea-de-
sanatate-si-
promovand/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
http://regio-adrcentru.ro/8-1-investitiile-infrastructurile-sanitare-si-sociale-care-contribuie-la-dezvoltarea-la-nivel-national-regional-si-local-reducand-inegalitatile-ceea-ce-priveste-starea-de-sanatate-si-promovand/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
gradului de 
acoperire cu 
servicii sociale   
 
Grup 
vulnerabil: 
copii  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
8, PI 8.1, OS 
8.3, Apel 8.3C) 
 
 
 
 
 

Crearea 
infrastructurii sociale 
necesare ca urmare 
a închiderii centrelor 
de plasament în 
vederea 
dezinstituţionalizării 
copiilor protejați în 
aceste instituții 

Furnizorii de servicii sociale, 
publici și privați, care dețin 
centre de plasament ce 
urmează a fi închise. Aceștia 
pot încheia parteneriate cu:  

- unități administrativ-
teritoriale, alte entități de drept 
public aflate în subordinea 
UAT și care desfășoară 
activități în domeniul social. 

- entități de drept privat, 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale pentru copii, 
conform legislației aplicabile 
în vigoare (asociații și fundații, 
unități de cult) 

Pentru închiderea unui centru de plasament se 
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un 
centru de plasament poate fi închis prin 
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și 
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui 
centru de zi.  
 
Activităţile orientative eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi:  
 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
dotarea infrastructurii existente pentru 
centrele de zi pentru copii;  

 construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ dotarea caselor de tip familial/ 
apartamentelor pentru copii;  

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor în 
centre de zi pentru copii;  

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
dotarea unor imobile şi transformarea lor în 
case de tip familial/ apartamente pentru 
copii;  

 asigurarea/ modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice pentru centrele de zi 
pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)şi 
pentru casele de tip familial / 
apartamentele pentru copii;  

 crearea/modernizarea/ adaptarea 
facilităţilor de acces fizic pentru persoane 
cu dizabilităţi;  

 dotări pentru imobilele în care sunt 
furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele 
de tip familial /apartamentele pentru copii. 

Valoarea 
eligibilă a unui 
proiect: 
 
Minim 
200.000  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 

Minim 2% 1 decembrie 
2020 
 

http://regio-
adrcentru.ro/g
hiduri-
deschise-
depunerii/ 

http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-deschise-depunerii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabilitat
ea comunităţii 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
9, PI 9.1) 

 

 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială, 
prin măsuri integrate 

Unități Administrativ 
Teritoriale 
Oraș/Municipiu/sectoarele 
municipiului București- ca 
membre în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDL-
urilor selectate la finanțare 

Parteneriate între UAT 
Oraș/Municipiu/ sectoarele 
municipiului București - 
membru în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDL-
urilor selectate la finanțare și 
lider de parteneriat - și 
furnizori publici și privați de 
servicii sociale 

Furnizori publici și privati de 
servicii sociale acreditați 
conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un 
an, inainte de depunerea 
proiectului, cu competențe în 
furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfasurare de 
activitati recreativ-educative, 
culturale, agrement și sport 

Întreprinderi de economie 
socială de inserție 

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de 
investiții, în funcție de nevoile specifice 
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile 
de Acțiune Locală și se referă la: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - 
construirea/reabilitare/modernizare 
locuinţelor sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, 
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – 
construire/ reabilitare/ modernizare/ 
dotarea de unităţi de învăţământ 
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli 
primare, şcoli gimnaziale etc.); 

 investiții în amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate;  

 construirea/ dotarea cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie. 

 

Valoare 
minimă 
aferentă 
cheltuielilor 
eligibile:   

30.000 euro - 
pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si 
POR/2019/9/9
.1/1/BI 

20.000 euro – 
pentru apelul 
de proiecte 
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri 

Valoarea 
totală maximă 
a pachetului 
de proiecte de 
infrastructură 
la nivel de 
strategie: 
4.900.000 
euro 

0% în cazul 
întreprinderilor 
de economie 
socială de 
inserție 

Minim 2% 
pentru 
celelalte 
categorii de 
beneficiari 

31 
decembrie 
2021, ora 
10:00 –  

pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9
/9.1/1/7REG
IUNI si 
POR/2019/9
/9.1/1/BI 

 

31 august 
2020, ora 
17 – 

 pentru 
apelul de 
proiecte 
POR/2019/9
/9.1/1/Întrep
rinderi 

http://regio-
adrcentru.ro/9
-1-dezvoltare-
locala-
plasata-sub-
responsabilita
tea-
comunitatii/ 

http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE 

PAGINA 13 DIN 31                                                                                                       7 AUGUST 2020 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Economia 
sănătății și 
echitatea în 
accesul la 
servicii și 
tehnologii 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 4, 
OS 4.8) 
 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 
 

Îmbunătățirea 
nivelului de 
competențe al 
profesioniștilor din 
sectorul medical. 

Autorități publice singure sau 
în parteneriat cu actori 
relevanți: 
 
alte autorități publice centrale 
și locale,  
universităţi,  
ONG-uri, 
Universități publice de 
Medicină și Farmacie, 
Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali,  
Ministerul Sanatatii, 
autorităţile de sănătate 
publică,  
institutele şi instituţiile 
medicale 

Tipurile de activități/subactivități eligibile care 
vor fi finanțate în contextul acestui apel de 
proiecte sunt cele care vizează acordarea de 
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a: 
 

 profesioniștilor din autoritățile și instituțiile 
publice din domeniul sănătății şi/ sau 

 

 personalului implicat în furnizarea de 
servicii medicale şi/ sau  
 

 specialiștilor implicați în furnizarea de 
servicii conexe actului medical prin 
furnizarea de programe de formare inclusiv 

 
- programe postuniversitare de formare 

profesională continuă şi/sau 
 

- programe postuniversitare de 
educație permanentă 

 
- participare la schimburi de 

experiență/de bune practici și pentru 
dezvoltarea şi implementarea de 
instrumente, soluții sau mecanisme de 
evaluare a nevoilor şi/sau a 
performanței serviciilor medicale. 

 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect:  
 
3.000.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://mfe.gov
.ro/consultare
-publica-
pocu-ghidul-
economia-
sanatatii-si-
echitatea-in-
accesul-la-
servicii-si-
tehnologii/   

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Competențe 
pentru 
competitivitate 
în domeniul 
cardiologiei 
pediatrice  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 4, 
OS 4.8) 
 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 

Sprijin pentru 
creșterea capacității 
tehnice a 
personalului implicat 
în implementarea 
programelor 
prioritare de 
sănătate la nivel 
național și local 
(nivel regional, 
județean) (ex. 
medici, asistenți, alt 
personal relevant 
implicat în 
asigurarea calității 
serviciilor etc.) prin 
furnizarea de 
programe de 
formare, participare 
la schimburi de 
experiență/de bune 
practici, inclusiv în 
contextul acțiunilor 
de cooperare 
transnațională 

Autorităţile de sănătate 
publică, institutele şi instituţiile 
medicale, cu competențe în 
cardiologie pediatrică 

 Furnizarea programelor de formare 
profesională specifică pentru personalul din 
domeniul medical (nivel regional, județean) 
(ex. medici, asistenți, alt personal relevant 
implicat în asigurarea calității serviciilor 
etc.) implicați în derularea programelor de 
sănătate în domeniul cardiologiei pediatrice 
(boli cardiovasculare, chirurgie, ATI) 
 

 Actualizarea programelor existente, a 
ghidurilor de practică, a procedurilor 
precum și dezvoltarea și furnizarea de 
programe noi de formare profesională 
aferente programelor de sănătate în 
domeniul cardiologiei pediatrice (boli 
cardiovasculare, chirurgie, ATI)  

 

 Dezvoltarea de module de formare în 
domeniul programelor de sănătate în 
domeniul cardiologiei pediatrice (boli 
cardiovasculare, chirurgie, ATI)  

 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect nu 
poate depăși 
5.000.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

https://bit.ly/2I
545QS 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate 
în risc de 
sărăcie și 
excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din 
orașe/ 
municipii cu 
peste 20.000 
locuitori –  

Etapa a III-a a 
mecanismului 
Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabilitat
ea comunităţii 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 5, 
OS 5.1) 

 

 

 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori, cu accent 
pe cele cu populație 
aparținând 
minorității roma, prin 
implementarea de 
măsuri/ operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanismului de 
DLRC 

Autorități publice locale și 
unități cu personalitate juridică 
aflate în coordonarea sau 
subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă; 
Furnizori autorizați de formare 
profesională; 
Centre autorizate de evaluare 
și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale; 
Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii;  
Asociații și fundații; 
Organizații sindicale; 
Organizații patronale; 
Întreprinderi sociale de 
inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi 
Industrie. 
 
Unităţi şcolare și Inspectorate 
Școlare Județene 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de 
Dezvoltare Locală din orașe/ municipii cu peste 
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de 
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală 
implementează SDL-urile prin lansarea de 
apeluri aferente intervențiilor specifice acestor 
strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

 Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea 
pe piața muncii 

 Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii 
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv 
în cadrul centrelor comunitare integrate   

 Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație 

 Activități de îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

 Asistență juridică pentru reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, de 
stare civilă 

 Combaterea discriminării și a segregării 

Valoarile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor vor 
fi stabilite de 
GAL-uri prin 
Ghidurile 
proprii 
aferente SDL-
urilor aprobate 

 

Suma minimă 
aferentă unei 
fișe de proiect 
este 101.000 
euro, 
echivalentul 
minim a 
477.437,10 
RON. 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov
.ro/pocu-81-
mil-euro-
pentru-
reducerea-
numarului-de-
persoane-in-
risc-de-
saracie-si-
excluziune-
sociala/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Implementarea 
strategiilor de 
dezvoltare 
locală în 
comunitățile 
marginalizate 
din zona rurală 
și/ sau în orașe 
cu o populație 
de până la 
20.000 locuitori 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 5, 
OS 5.2) 
 
 
 
 
 
 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate din 
zona rurală și orașe 
cu o populație de 
până la 20.000 
locuitori prin 
implementarea de 
măsuri/ operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanismului de 
DLRC. 
 

Autoritățile locale cu 
responsabilități în domeniu, în 
parteneriat cu actorii sociali 
relevanți/ Furnizori de servicii 
sociale în condițiile legii  
 
Entități relevante pentru 
implementarea proiectelor 
aferente SDL selectate 
 
ONG/actori sociali relevanți în 
parteneriat cu autoritățile 
locale responsabile în 
domeniu.  
 

 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii 
sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în 
cadrul centrelor comunitare integrate 
(medico-sociale)  

 Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație: educația timpurie (de 
nivel ante-preșcolar și preșcolar), 
învățământ primar și secundar, inclusiv a 
doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a 
școlii) prin acordarea unor pachete integrate 

 Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe 
piața muncii, precum și pentru participarea 
la programe de ucenicie și stagii a 
persoanelor din cadrul comunităților 
marginalizate 

 Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont 
propriu 

 Asistență juridică pentru reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, de stare 
civilă 

 Campanii de informare şi conștientizare/ 
acțiuni specifice în domeniul combaterii 
discriminării și promovării 
multiculturalismului și acțiuni de implicare 
activă și voluntariat al membrilor comunității 
în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea 

 Activități de îmbunătățire a condițiilor de 
locuit ale persoanelor din grupul țintă 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1 milion de 
euro 

Variabilă 31 august 
2020, ora 
16 

http://mfe.gov
.ro/calendar/i
mplementare
a-strategiilor-
de-
dezvoltare-
locala-in-
comunitatile-
marginalizate
-din-zona-
rurala-si-sau-
in-orase-cu-o-
populatie-de-
pana-la-20-
000-locuitori-
2/ 

http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
http://mfe.gov.ro/calendar/implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala-in-comunitatile-marginalizate-din-zona-rurala-si-sau-in-orase-cu-o-populatie-de-pana-la-20-000-locuitori-2/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Curriculum 
național 
obligatoriu 
actualizat 
pentru 
învățământul 
primar și 
gimnazial 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, PI 
10.i, OS 6.3, 
6.5, 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; 
 Creșterea 
numărului de oferte 
educaționale 
orientate pe 
formarea de 
competențe și pe 
utilizarea de soluţii 
digitale/de tip TIC în 
procesul de 
predare; 
Îmbunătățirea 
competențelor 
personalului didactic 
din învățământul 
preuniversitar în 
vederea promovării 
unor servicii 
educaţionale de 
calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 

Ministerul Educației Naționale 
(MEN)  
 
Partenerii eligibili: 
 
Agenţii, structuri/alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordonarea MEN 
şi alte organisme publice cu 
atribuţii în domeniul educaţiei 
şi formării profesionale, 
inclusiv asigurarea calității în 
învățământul preuniversitar; 
 
Instituţii de învăţământ 
(ISCED 1-2) acreditate, 
publice şi private, din reţeaua 
şcolară naţională; 
 
Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, mediere 
şcolară şi servicii alternative, 
publici şi privaţi; 
 
ANP şi instituţii subordonate; 
 
Autoritățile publice locale cu 
atribuții în domeniul educaţiei 
de nivel preuniversitar; 
 
ONGuri; 
 
Parteneri sociali din 
învăţământul preuniversitar 
(ex. organizaţii sindicale). 
 

 Realizarea și adoptarea de către MEN a 
unui document strategic de asumare a 
viziunii modificărilor în domeniul 
curriculum-ului național obligatoriu revizuit 
pentru învățământul primar și gimnazial 

 Fundamentarea unor recomandări cu 
caracter metodologic pentru 
implementarea curriculum-ului obligatoriu 
și a celui opțional pentru învățământul 
primar și gimnazial și susținerea 
demersurilor de aplicare a noilor planuri-
cadru și programe școlare  

 Dezvoltarea competențelor profesionale 
pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar primar și 
gimnazial, în vederea utilizării metodelor 
activ-participative de educație bazate pe 
noul curriculum centrat pe competente 
cheie şi pe nevoile elevilor, în special în 
cazul personalului care lucrează cu copiii 
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv 
copii aparținând minorității roma, copii cu 
nevoi speciale, copii din comunitățile 
dezavantajate socioeconomic. 

 Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii 
obiectivelor specifice stabilite în cadrul 
acestei PI (ex. activități de formare care 
promovează incluziunea, activități de 
formare în aria elaborării de resurse 
educaționale deschise pentru facilitarea 
implementării curriculumului, activități de 
formare pentru echipele manageriale în 
aria monitorizării impactului măsurilor 
privind creșterea accesului la educație 
etc).  
 
 

Se va selecta 
un singur 
proiect cu 
valoare 
maximă 
eligibilă de 
43.932.500 
euro 

- 30 
decembrie 
2020 sau la 
semnarea 
contractului 
de finanțare 

http://bit.ly/2w
6zee1   
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

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  

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

 

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

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  

Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/ locale/ alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/ locale 

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 
maximă a 
proiectului:  
5.000.000 
euro 

0% 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov
.ro/poim-
ghidul-pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
elaborarea-
planurilor-de-
management-
seturilor-de-
masuri-de-
conservare-
planurilor-de-
actiune-
pentru-ariile-
naturale-
protejate-si-
pentru-
speciile-de-in/ 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea 
gradului de 
protecție și 
conservare a 
biodiversității 
și refacerea 
ecosistemelor 
degradate -
Apel B 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 
 
 
 
 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia 
Europeană pentru 
Biodiversitate 2020 
şi cu Strategia 
Naţională şi Planul 
de Acţiune pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 2014 
– 2020 

ANANP 
 
Instituţia/ structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/ asigurarea 
managementului ariei 
protejate, singură sau în 
parteneriat cu: 
 
 
 
organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

institute de cercetare;  

universităţi/ muzee - care să 
aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii;  

autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/ locale/ alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/ locale. 

 

 Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa 
ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor 
Natura 2000; 

 Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

 Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a cursului 
de apă, restaurarea zonelor umede, 
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca 
inundabilă a corpurilor de apă, etc.); 

 Crearea şi menţinerea coridoarelor 
ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii 
ecologice, menţinerea şi/sau 
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua 
de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 
2000; 

 Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov
.ro/poim-175-
milioane-
euro-pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-
si-refacerea-
ecosistemelor
-degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Decontaminare
a siturilor 
poluate istoric 
– proiecte noi 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP 
4, O.S. 4.3) 
 
 
 
 
 

Implementarea unor 
măsuri de 
decontaminare şi 
ecologizare a unor 
situri contaminate şi 
abandonate deţinute 
de autorităţile 
publice sau pentru 
care acestea au 
responsabilitate în 
procesul de 
decontaminare 

Autorităţile publice sau alte 
instituții publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la 
dispoziţia acestora de către 
proprietar – printr-un act 
juridic - în vederea 
implementării proiectului 

Proiectele vor cuprinde activităţi de 
decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate 
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale 
şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării 
sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 
finanţare se vor concentra pe diminuarea 
riscului existent pentru sănătatea umană şi 
pentru mediu cauzat de activităţile industriale 
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri 
adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, 
astfel încît să se atingă riscul acceptabil. 
 
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o 
opțiune prioritară pentru acțiunile de 
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor 
poluate). 
 
 

NA 
 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 
 

Pentru 
beneficiari 
autorități 
publice locale/ 
instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul de 
local: 
 
Minim 2% 
 
 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de 
stat: 
 
Minim 15% 
 

31 
decembrie 
2020 

https://bit.ly/2
NGpvUW  

https://bit.ly/2NGpvUW
https://bit.ly/2NGpvUW
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

 

Managementul 
riscului la 
inundații, 
eroziune 
costieră și alte 
riscuri 
identificate prin 
evaluarea 
naţională a 
riscurilor 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP 
5, O.S. 5.1) 
 
 
 
 
 

Promovarea 
acțiunilor orientate 
spre prevenirea 
principalelor riscuri 
accentuate de 
manifestările 
schimbărilor 
climatice, îndeosebi 
inundații și eroziune 
costieră, în vederea 
evitării pagubelor 
economice și 
pierderii de vieți 
omenești, precum și 
a conformării cu 
cerințele directivelor 
din sector 

Ministerul Apelor și Pădurilor 
în parteneriat cu structurile 
specializate să implementeze 
măsurile specifice din cadrul 
PMRI pentru acțiuni de tip A; 

Ministerul Apelor și Pădurilor 
în parteneriat cu ONG-urile și 
alte structuri cu specializare în 
domeniul ecologic, pentru 
acțiuni de tip A; 

Administrația Națională de 
Meteorologie - pentru acțiunile 
de tip A specifice ANM; 

Administrația Națională “Apele 
Române” pentru acțiuni de tip 
B; 

Alte organisme cu atribuţii în 
prevenirea şi managementul 
la nivel național a riscurilor 
identificate pe baza evaluării 
naţionale – pentru acțiuni de 
tip C.  

A. Acțiuni pentru managementul riscului la 
inundații 

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 

C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva 
altor riscuri 

 

Prin program 
sau ghidul 
solicitantului 
nu se propun 
valori maxime 
ale 
proiectelor.  
 

0% 31 
decembrie 
2020 

http://www.fo
nduri-
ue.ro/presa/n
outati-am-
oi/details/6/68
9  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/689
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere 
energie 
electrică şi/ sau 
termică din 
biomasă/ 
biogaz şi 
energie 
geotermală 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE, AP 
6, O.S. 6.1) 

 

 

 

 

Creşterea ponderii 
energiei 
regenerabile în 
totalul consumului 
de energie primară, 
ca rezultat al 
investiţiilor de 
creştere a puterii 
instalate de 
producere a 
energiei electrice şi 
termice din resurse 
regenerabile mai 
puţin exploatate. 
 
Reducerea emisiilor 
de carbon în 
atmosferă generate 
de sectorul 
energetic prin 
înlocuirea unei părţi 
din cantitatea de 
combustibili fosili 
consumaţi în fiecare 
an (cărbune, gaz 
natural). 
 

Unități administrativ teritoriale 
 
Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară  
 
Societăți comerciale 
 care au ca activitate 
producerea de energie în 
scopul comercializării 
 

 Realizarea şi/ sau modernizarea 
capacităţilor de producere energie electrică 
şi termică în cogenerare din biomasă şi 
biogaz; 
 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei termice 
din biomasă sau biogaz; 

 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei 
electrice din biomasă sau biogaz; 

 

 Realizarea şi/ sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei termice 
din energie geotermală. 

 

Maxim 
15.000.000 
euro 

2% pentru 
proiecte 
având ca 
beneficiari 
unități 
administrativ-
teritoriale și 
ADI, 
pentru 
cheltuielile 
eligibile care 
nu intră sub 
incidența 
regulilor de 
ajutor de stat 
 
20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntreprin
deri și 
întreprinderile 
mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mijlocii 

40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mari 

31 
decembrie 
2020 

http://mfe.gov
.ro/am-poim-
prelungeste-
perioada-de-
depunere-a-
proiectelor-
pentru-doua-
apeluri/ 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 

 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri 
coridoare ecologice 
etc.), situate în afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/sau proprietari ai fondului 
forestier național aflat în 
proprietate publică  

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/ sau proprietari ai apelor de 
suprafață aflate în proprietate 
publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/ sau proprietari de pajiști 
permanente aflate în 
proprietate publică 

Administratori desemnați în 
condițiile legislației specifice 
și/ sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
pajiști și a serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
peșteri și a serviciilor furnizate 

 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2020, ora 
10:00 

 

http://www.fo
nduri-
ue.ro/presa/n
outati-am-
oi/details/6/62
1 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/621
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de termoficare  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE, AP 
7, O.S. 7.1, 7.2) 

 

APEL 
NELANSAT 

Creşterea eficienţei 
energetice în 
sistemele 
centralizate de 
transport şi 
distribuţie a energiei 
termice în oraşele 
selectate 

Creşterea eficienţei 
energetice în 
sistemul centralizat 
de furnizare a 
energiei termice în 
Municipiul Bucureşti 

Unități administrativ teritoriale 
prin autoritățile publice locale 
din localitățile selectate (care 
au implementat proiecte în 
cadrul POS Mediu 2007-2013 
în cadrul AP 3) precum și din 
alte localități care necesită 
investiții la nivelul rețelelor de 
termoficare, în limita 
resurselor financiare 
disponibile 

Municipiul București 

 Modernizarea/ extinderea rețelelor 
termice primare şi secundare, inclusiv a 
punctelor termice din sistemele de 
alimentare cu energie termică prin 
implementarea tehnologiilor moderne, 
performante, care să îndeplinească toate 
cerințele actuale privind pierderile de 
căldură și de fluid și care să conducă la 
reducerea emisiilor de CO2; extinderea 
rețelelor de transport şi distribuție a 
energiei termice va fi finanțabilă doar în 
contextul în care rețeaua existentă a fost 
reabilitată integral, iar extinderea este 
justificată pentru a accentua 
sustenabilitatea sistemului; 

 Achiziționarea/ modernizarea 
echipamentelor necesare bunei 
funcționări a sistemelor de pompare a 
agentului termic; 

 Implementarea de Sisteme de 
Management Energetic (măsurare, control 
şi automatizare a SACET) 

Dacă 
proiectele 
depășesc 50 
milioane euro 
în valoarea 
costurilor 
totale, 
proiectul 
trebuie să se 
regăsească 
pe lista 
proiectelor 
majore din 
POIM 

Minim 2% Apel 
nelansat 

http://mfe.gov
.ro/consultare
-publica-
poim-ghidul-
pentru-
dezvoltarea-
infrastructurii-
de-
termoficare-
in-orase/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Norvegia Dezvoltarea 
întreprinderilor 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN) 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea 
competitivității 
întreprinderilor din 
România în cadrul 
domeniilor de 
interes: Inovația 
industriei verzi, 
Creștere Albastră și 
Tehnologia 
Informației și 
Comunicațiilor  
 

Întreprinderi mici şi mijlocii și 
întreprinderi mari, care au o 
vechime de cel puţin 3 ani (cel 
puţin un an în cazul sectorului 
TIC) 

 
Parteneri eligibili: orice 
entitate privată sau publică, 
comercială sau necomercială, 
înregistrată ca persoană 
juridică în Norvegia sau în 
România 

Programul va finanța proiecte propuse de 
întreprinderile din România într-unul din cele trei 
domenii de interes: 
 
Inovația în industria verde  
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în 

tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul  
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi” 
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor 

de producție verzi” 
 
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth 
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri 

maritime 
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul 

maritime 
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de 

coastră sau maritime 
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii 

„albastre” 
• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente 

exploatării miniere a fundului mării 
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră 
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit 

și acvacultură 
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 

gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime 
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru 

rezervele de apă, inclusiv desalinizare 
 
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ 

soluțiilor ITC 
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ 

soluțiilor care integrează tehnologii ITC 

Valoarea 
minimă 
solicitată: 
200.000 euro 
Valoarea 
maximă 
solicitată: 
2.000.000 
euro 
 

 

Variabilă 17 
septembrie 
2020 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/busine
ss-
development/
romania/sme
s-growth-2nd-
call/ 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Administrația 
Fondului 
pentru Mediu  

Programul 
privind 
sprijinirea 
eficienței 
energetice și a 
gestionării 
inteligente a 
energiei în 
infrastructura 
de iluminat 
public 
 
 
 
 

Creșterea eficienței 
energetice a 
sistemelor de 
iluminat public 

Unităţile administrativ-
teritoriale, organizate la nivel 
de comună, oraș sau 
municipiu 

Modernizarea sistemelor de iluminat public prin 
înlocuirea corpurilor de iluminat având un 
consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 
iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi 
instalarea sistemelor de dimare/telegestiune 
care permit reglarea fluxului luminos la nivelul 
întregului obiect de investiţii 

Localitățile cu 
până la 4000 
de locuitori: 
maxim 
500.000 lei   
 
Localitățile cu 
peste 4000 de 
locuitori: 
maxim 
1.000.000 lei 
 
 

Minim 10% 22 
septembrie 
2020 

https://www.a
fm.ro/main/pr
ograme/ilumi
nat_public/20
20/ordin_116
2-2020.pdf 

Administrația 
Fondului 
pentru Mediu  

Stații de 
reîncărcare 
pentru vehicule 
electrice în 
municipiile 
reședințe de 
județ 
 
 
 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
alimentare a 
vehiculelor cu 
energie electrică 

Unităţile administrativ-
teritoriale - reşedinţe de judeţ  

Prin Program se finanţează staţiile de 
reîncărcare formate din minimum 2 puncte de 
reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de 
livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 
1 punct de reîncărcare permite încărcarea 
multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 
50 kW, şi 1 punct de reîncărcare permite 
încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 
kW a vehiculelor electrice 

Maxim 
190.000 lei 
 

Minim 10% 
 
 

30 
octombrie 
2020 

https://www.a
fm.ro/statii_re
incarcare.php 
 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2020/ordin_1162-2020.pdf
https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul 
național de 
construcții de 
interes public 
sau social 
 
 
 

Construirea, 
reabilitarea, 
modernizarea, 
dotarea și 
extinderea unui 
obiectiv, finalizarea 
unui obiectiv 
demarat anterior de 
beneficiar 

Autoritățile administrației 
publice centrale,  
 
autoritățile administrației 
publice locale,  
 
alte instituții publice și instituții 
de interes public și persoane 
juridice recunoscute ca fiind 
de utilitate publică în condițiile 
legii,  
 
alte entități ce funcționează în 
baza unor legi speciale,  
 
inclusiv persoane fizice și 
juridice în cazul 
Subprogramului ”Lucrări în 
primă urgență” 

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea 
și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui 
obiectiv demarat anterior de beneficiar. 
 
1. Subprogramul ”Săli de sport” 

 
2. Subprogramul ”Bazine de înot” 
 
3. Subprogramul ”Complexuri sportive” 
 
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale” 
 
5. Subprogramul ”Unități și instituții de 

învățământ de stat” 
 
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale” 
 
7. Subprogramul ”Unități sanitare” 
 
8. Subprogramul ”Săli de cinema” 
 
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență” 
 
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de 

locuințe situate în localități din zone 
defavorizate” 

 
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și 

drumuri de interes județean” 
 
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de 

epurare și sisteme de alimentare cu apă” 
 
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes 

public sau social în domeniul construcțiilor” 

- 0% Depunere 
continuă 

https://www.c
ni.ro/proiecte/
documente-
utile 

https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Kaufland 
România  

START ONG 
2020 

 

Încurajarea 
organizațiilor non-
guvernamentale, 
grupurilor informale/ 
de inițiativă și 
instituțiilor să 
dezvolte și să 
implementeze 
proiecte de 
responsabilitate 
social care să ducă 
la dezvoltarea 
comunităților din 
care acestea fac 
parte 

ONG-urile și fundațiile, fără 
scop lucrativ, înființate legal și 
cu sediul în România, cu 
venituri totale de maxim 
50.000 euro în anul 2019;  

ONG-urile și fundațiile, fără 
scop lucrativ, înființate legal și 
cu sediul în România 
constituite în anul 2020;  

Instituțiile publice (unități de 
învățământ preuniversitar: 
grădinițe, școli, licee/ colegii, 
centre de copii/bătrâni, 
cantine sociale publice) care 
au personalitate juridică 
proprie; 

Grupurile informale/ de 
inițiativă. 

Programul susține proiecte care au un impact 
pozitiv în: 

 Educație 

 Sănătate 

 Mediu 

 Social 

 Cultură 

Proiecte în 
valoare 
maximă de 
1.000 euro; 
 
Proiecte cu o 
valoare 
cuprinsă între 
1.000 și 5.000 
euro; 
 
Proiecte cu o 
valoare 
cuprinsă între 
5.000 și 
10.000 euro. 

0% Se 
derulează 
sesiuni 
lunare de 
depunere 
pe tot 
parcursul 
anului 2020 

 

https://starton
g.ro/storage/2
020/StartON
G-
Regulament.p
df 

https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
https://startong.ro/storage/2020/StartONG-Regulament.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Fondul pentru 
inovare 

 

 

Sprijinirea 
proiectelor care 
demonstrează 
tehnologii, procese 
sau produse extrem 
de inovatoare care 
sunt suficient de 
mature și au un 
potențial 
semnificativ de 
reducere a emisiilor 
de gaze de seră 

 

Entități private, entități publice 
sau organizații internaționale 
din toate statele membre ale 
UE, Islanda și Norvegia 

Cererile pot fi depuse și de un 
consorțiu de persoane juridice 
care acționează împreună 

 activități care susțin inovarea în tehnologii 
și procese cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele enumerate în anexa I la 
Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și 
utilizarea de carbon care contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și produse care 
înlocuiesc cele cu consum intens de 
carbon produse în sectoarele enumerate în 
anexa I la Directiva EU ETS 

 activități care ajută la stimularea 
construcției și funcționării proiectelor care 
vizează captarea și stocarea geologică de 
CO2 în condiții de siguranță pentru mediu 
(CCS) 

  activități care ajută la stimularea dezvoltării 
tehnologiilor inovatoare de energie 
regenerabilă și de stocare a energiei. 

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt 
încă gata pentru comercializare, se rezervă un 
buget separat de 8 milioane euro pentru 
asistența destinată dezvoltării proiectelor. 

Valoarea 
proiectului:  

minim 
7.500.000 
euro 

Minim 40% 29 
octombrie 
2020 

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
nding-
tenders/oppor
tunities/docs/
2021-
2027/innovfu
nd/wp-
call/call-
fiche_innovfu
nd-lsc-2020-
two-
stage_en.pdf 

Uniunea 
Europeană 

Facilitatea 
Europeană 
pentru Orașe 

(European City 
Facility) 

 
 
 

Sprijinirea 
municipalităților, a 
autorităților locale și 
a asociațiilor lor din 
toată Europa pentru 
a dezvolta concepte 
de investiții pentru a 
accelera investițiile 
în energie durabilă. 

Municipalități, autorități locale 
și asociațiile lor din toată 
Europa 

Activități necesare dezvoltării conceptului de 
investiție. Valoarea subvenției poate fi utilizată 
pentru personalul intern dacă capacitățile 
interne sunt suficiente, pentru experți/ 
subcontractanți externi sau pentru alte poziții 
care sunt necesare pentru dezvoltarea 
conceptului de investiție. 

Printre activitățile care pot fi finanțate se numără 
studii de fezabilitate, analize inginerești, analize 
juridice, studii sociale, studii de piață, analize 
financiare și alte activități de sprijin. 

60.000 euro - 2 octombrie 
2020 

https://www.e
ucityfacility.eu
/apply-for-
eucf-
support/guide
lines-for-
applicants.ht
ml?pk_campa
ign=energy-
nl-May20 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

Corpul 
european de 
solidaritate –  
 
Cerere de 
propuneri 2020 
 
 
 
 
 

Corpul european de 
solidaritate 
urmărește să ofere 
tinerilor, cu sprijinul 
organizațiilor 
participante, 
oportunități ușor 
accesibile pentru 
implicarea în 
activități de 
solidaritate care să 
aducă schimbări 
societale pozitive în 
societate, 
îmbunătățind în 
același timp 
capacitatea de 
inserție profesională 
și tranziția către 
piața muncii, 
inclusiv prin 
sprijinirea mobilității 
voluntarilor, 
stagiarilor și 
lucrătorilor tineri. 

Orice organism public sau 
privat poate solicita finanțare 

 Proiecte de voluntariat 
 

 Parteneriate de voluntariat (acorduri 
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018-
2020) 

 

 Echipe de voluntari în domenii cu 
prioritate ridicată 

 

 Stagii și locuri de muncă 
 

 Proiecte de solidaritate 
 

 Eticheta de calitate 

Nivelul 
granturilor 
atribuite 
variază în 
funcție de 
anumiți 
factori, cum ar 
fi tipul 
proiectului și 
numărul 
partenerilor 
implicați 

0% 1 octombrie 
2020 

https://www.e
urodesk.ro/sti
re/vrs/IDstire/
678?fbclid=Iw
AR0PxTHhE
Pw82gA4U4J
UQLVhMZY4
CvyMA7uHU
7hI_-
ZJJYRtpciuS
kixe4g 

 

 

https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 
PROPUNERI 
2020 
 
 
 

Îmbunătățirea 
șansele de angajare 
ale tinerilor prin 
dobândirea de 
competente 
suplimentare 
apreciate de 
angajatori, precum 
si îmbunătățirea 
competentelor 

lingvistice.  

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului 
și sportului  

Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrători de 
tineret, precum și pentru 
parteneriate strategice în 
domeniul tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării  

 Mobilitatea persoanelor în domeniul 
tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
07.05.2020, 01.10.2020 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior – 
termen:05.02.2020 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul 
educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației pentru 
adulți – termen limită:  05.02.2020 

 Programele comune de masterat Erasmus 
Mundus - termen limită: 13.02.2020 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici  

 Parteneriate strategice în domeniul 
tineretului -termene limită: 05.02.2020, 
07.05.2020, 01.10.2020 

 Parteneriate strategice în domeniul 
educației și formării – termen limită: 
24.03.2020 

 Universitățile europene – termen: 
26.02.2020 

 Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020 

 Alianțele competențelor sectoriale -termen 
limită:  26.02.2020 

 Consolidarea capacităților în domeniul 
învățământului superior – 
termen:05.02.2020 

 Consolidarea capacităților în domeniul 
tineretului – termen limită:  05.02.2020 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 

 Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - 
termene limită:  05.02.2020, 07.05.2020, 
01.10.2020 
 

Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020  
Sport – termen limită:  21.04.2020  

Variabilă Variabilă Variabil https://eur-
lex.europa.eu
/legal-
content/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C201
9/373/06&fro
m=EN 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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