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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) 

 

NOU! 

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/extin
derea/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% Deschider
ea 
apelului 
de 
proiecte: 

20 
ianuarie 
2020, ora 
12.00 

Închiderea 
apelului 
de 
proiecte: 

20 iulie 
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 

Guvernul 
României 

Programul 
Național de 
Dezvoltare 
Locală 

Echiparea unităţilor 
administrativ-
teritoriale cu toate 
dotările tehnico-
edilitare, de 
infrastructură 
educaţională, de 
sănătate şi de 
mediu, sportivă, 
social-culturală şi 
turistică, 
administrativă şi de 
acces la căile de 
comunicaţie 

Unităţile administrativ-
teritoriale reprezentate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale ale comunelor, 
precum şi unităţile 
administrativ-teritoriale 
membre ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, 
pentru investiţiile realizate prin 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, reprezentate 
de autorităţile administraţiei 
publice locale ale comunelor. 

Realizare / extindere / reabilitare / modernizare, 
respectiv dotare: 

• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de 
tratare a apei; 

• sisteme de canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate; 

• unităţi de învăţământ preuniversitar, 
respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare 
şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii 
naţionale, şcoli profesionale, şcoli 
postliceale, unităţi de învăţământ special de 
stat; 

• unităţi sanitare; 
• drumuri publice clasificate şi încadrate, în 

conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, drumuri comunale şi/sau 
drumuri publice din interiorul localităţilor; 

• poduri, podeţe sau punţi pietonale; 
• obiective culturale de interes local, respectiv 

biblioteci, muzee, centre culturale 
multifuncţionale, teatre; 

• platforme de gunoi; 
• pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 
• modernizarea bazelor sportive; 
• sediile instituţiilor publice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi a 
instituţiilor publice din subordinea acestora; 

• infrastructura turistică dezvoltată de 
autorităţile publice locale ca instrument de 
punere în valoare a potenţialului turistic 
local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale sau în administrarea 
acestora. 

Variabilă 0% 30 de zile 
de la 
aprobarea 
Legii  
bugetului 
de stat pe 
anul în 
curs. 

https://www.
mdrap.ro/lucr
ari-
publice/pndl/p
rogramul-
national-de-
dezvoltare-
locala 

 

https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/programul-national-de-dezvoltare-locala
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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 

Proiecte pentru 
clusterele de 
inovare 2019 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVIT
ATE, AP 1, OS 
1.1, Acţiunea 
1.1.1) 

 

APEL 
NELANSAT 

Creșterea capacității 
științifice în 
domeniile de 
specializare 
inteligentă și 
sănătate 

Clusterele de inovare 

Clusterul va conține cel puțin 
10 părți independente 
organizate ca societăți 
comerciale și cel puțin o parte 
independentă de tip instituție 
de cercetare-dezvoltare 
(universitate sau institut CD) 

• investiții în facilități de cercetare-dezvoltare 
comune ale clusterului; 

• activități de inovare în cluster; 

• activități de exploatare a clusterului; 

• lucrări exceptate de la autorizare. 

Minim 
2.366.050 lei 
(echivalentul a 
500.000 Euro)  

Maxim  
33.124.700 lei 
(echivalentul a 
7.000.000 
euro) 

Investiții în 
clustere de 
inovare - minim 
35% 

Activități de 
inovare (numai 
pentru IMM) – 
minim 50% 

Activități de 
exploatare în 
clustere de 
inovare – minim 
50% 

Apel 
nelansat 

 

http://mfe.gov
.ro/am-poc-
publica-
ghidul-
aferent-
actiunii-1-1-1-
mari-
infrastructuri-
de-cd-tip-de-
proiect-
proiecte-
pentru-
clustere-de-
inovare/ 

 

http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
http://mfe.gov.ro/am-poc-publica-ghidul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare/
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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 

Fundamentarea 
deciziilor, 
planificare 
strategică și 
măsuri de 
simplificare 
pentru cetățeni 
la nivelul 
administrației 
publice locale 
din regiunile 
mai puțin 
dezvoltate 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATI
VĂ, OS 2.1) 
 
 
 
NOU! 

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

Unitățile administrativ-
teritoriale județe și municipii  
 
Parteneri eligibili: 
• unități administrativ-

teritoriale: județe, 
municipii; 

• orice alte autorități/ 
instituții publice locale 
(de la nivelul județelor și 
municipiilor) care pot 
contribui la buna 
implementare a 
proiectului; 

• ONG-uri; 
• parteneri sociali 

(organizații sindicale, 
organizații patronale, 
precum și formele de 
asociere ale acestora cu 
personalitate juridică); 

• instituții de învățământ 
superior acreditate.  

 

Planificare strategică: 
• elaborarea strategiilor integrate de 

dezvoltare urbană (SIDU), care să acopere 
și zonele funcționale urbane; 

• elaborarea planurilor de mobilitate urbană 
durabilă (PMUD); 

• elaborarea de politici publice în domeniul 
educației, sănătății și infrastructurii (mediu 
și transport); 
etc. 

 
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese 
de management la nivel local: 
• implementarea standardelor de cost și de 

calitate dezvoltate pentru serviciile publice;  
• implementarea de mecanisme pentru 

eficientizarea cheltuielilor publice și de 
stimulare a colectării taxelor și impozitelor 
locale; 

• mecanisme/metode eficiente de planificare 
și gestiune a execuţiei bugetare; 

• schimburi de experiență/networking-ul cu 
autorități, instituții, organisme publice 
naționale și internaționale; 

• organizarea a maxim 60% din reuniunile 
anuale ale centrului de tip „inovare și 
imaginație civică” 

 
Simplificarea procedurilor administrative: 
• dezvoltarea și implementarea sistemelor de 

management al documentelor; 
• digitalizarea arhivelor; 
• dezvoltarea de aplicații informatice pentru 

facilitarea accesului online al cetățenilor la 
serviciile gestionate partajat de municipii cu 
instituții publice centrale. 

Valoare 
eligibilă 
minimă a 
proiectului: 
500.000 lei 
 
Valoare 
eligibilă 
maximă a 
proiectului: 
variabilă 

Minim 2% 31 
ianuarie 
2020 

http://www.po
ca.ro/solicitar
e-
finantare/cere
rea-de-
proiecte-nr-
cp13-2019-
mysmis-poca-
661-2-1/ 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 

Dialog Social - 
Muncă Decentă 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR 
NORVEGIAN 
2014-2021) 
 
 
 
NOU! 

Consolidarea 
cooperării tripartite 
între organizațiile 
patronale, 
sindicatele și 
autoritățile publice și 
promovarea muncii 
decente 

Parteneri sociali (organizații 
patronale și sindicate); 

Autoritățile și instituțiile 
publice care au roluri statutare 
legate de muncă decentă sau 
cooperarea tripartită; 

Instituțiile autorităților publice 
care au ca obiect de activitate 
promovarea conceptului de 
muncă decentă și / sau 
dialogul tripartit. 

• îmbunatățirea dialogul social și a 
cooperării 

 
• implementarea îmbunătățită a agendei 

privind munca decentă (condiții de muncă 
corecte) 

 
• facilitarea ocupării forței de muncă. 

 

Între 50.000 
euro și 
400.000 euro 

Minim 10% 4 martie 
2020, ora 
13:00 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/social-
dialogue---
decent-
work/2014-
2021/ 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 

Proiecte în 
domeniul 
învăţământului 
preuniversitar 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN) 
 
 
NOU! 

Îmbunătăţirea 
abilităţilor şi 
competenţelor 
experţilor 
educaţionali 
(inspectorilor 
şcolari, formatorilor 
de profesori, 
consilierilor) care 
susţin creşterea 
calităţii educaţiei în 
şcoală 

Inspectoratele Şcolare 
Judeţene (ISJ),  
 
Casele Corpului Didactic 
(CCD) şi  
 
Centrele Judeţene de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională (CJRAE) din 
Romania.  
 
Acestea vor aplica pentru 
experţii lor educaţionali: 
inspectorii şcolari, formatorii 
de profesori şi consilierii. 

În învăţământul preuniversitar, proiectele 
constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) 
pentru experţii educaţionali care lucrează în 
instituţii de învăţământ, responsabile de 
susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. 

Activităţile de învăţare focalizate asupra 
democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru 
drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi 
puncte bonus în cadrul procesului de evaluare. 

Minim 1.500 
euro 

Maxim 27.000 
euro 

0% 5 mai 
2020, ora 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e
eagrants.ro/pr
ograme/educ
atie/runda-3-
a-apelului-
educatie-
scolara---
2019-este-
deschisa 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 

Proiecte în 
domeniul 
învățământului 
profesional și 
tehnic 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN) 
 
 
 
NOU! 

Îmbunătățirea 
calității învățării la 
locul de muncă 

Pentru proiectele de 
cooperare și mobilități în 
domeniul ÎPT, candidații 
trebuie să fie unităţi de 
învăţământ din Învăţământul 
Profesional şi Tehnic.  
 
Pentru proiecte naționale în 
domeniul ÎPT, candidații 
trebuie să fie instituții publice 
cu responsabilități la nivel 
național, regional sau 
județean în domeniul ÎPT. 

• Cooperarea consolidată între școlile din 
ÎPT și agenții economici implicați în 
proiecte  
• Mobilitate cu scop de învățare între 
România, Statele Donatoare sau Statele 
Beneficiare, facilitată pentru responsabilii 
de formare profesională (tutori de practică 
ai agenților economici și profesori care 
predau discipline de specialitate în unitățile 
de învățământ din ÎPT) 

Grantul minim 
alocat pentru 
un proiect 
este de 
24.000 euro, 
iar cel maxim 
este de 
35.000 euro. 

0% Pentru 
proiecte 
de 
cooperare 
și 
mobilități 
în 
domeniul 
ÎPT: 4 mai 
2020 

Pentru 
proiecte 
naționale 
în 
domeniul 
ÎPT: 18 
mai 2020 

https://www.e
eagrants.ro/pr
ograme/educ
atie/apeluri-
educatie 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 

Proiecte în 
domeniul 
incluziunii 
copiilor romi în 
şcoală 
 
 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAȚIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN) 
 
 
 
 
NOU! 

Creșterea capacității 
instituționale a 
școlilor de a asigura 
o incluziune efectivă 
a copiilor romi 

Organizaţiile 
neguvernamentale (ONG-uri) 
din România și instituţiile 
publice din România active în 
domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală.  
 
În domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală, proiectele sunt 
numai naţionale. Acestea 
trebuie să fie depuse şi 
implementate în consorţii 
compuse dintr-un coordonator 
român şi 5 – 6 şcoli, cu 
minimum 20% copii romi 
înscrişi fiecare. 

• Formarea profesorilor care lucrează cu 
copii romi, în domenii precum: predarea 
centrată pe copil, şcoala incluzivă şi 
predarea într-un mediu multicultural;  

• Elaborarea de noi curriculumuri referitoare 
la un mediu incluziv şi multicultural;  

• Activităţi comune de învăţare/ 
conştientizare privind antidiscriminarea, 
organizate pentru părinţii romi şi neromi;  

• Activităţi comune de conştientizare privind 
incluziunea, organizate pentru elevii romi 
şi neromi. 

Minim 60.000 
euro  

Maxim 
200.000 euro 

0% - pentru 
instituții publice 

 

10% - pentru 
ONG-uri 

5 mai 
2020 

https://www.e
eagrants.ro/pr
ograme/educ
atie/apeluri-
educatie 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
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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 
 
 
 
 
NOU! 

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% 5 
februarie 
2020 

30 aprilie 
2020 

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 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
/9/9.1/1/7
REGIUNI 
si  
POR/2019
/9/9.1/1/BI 

 

1 iunie 
2020, ora 
17 – 

 pentru 
apelul de 
proiecte 
POR/2019
/9/9.1/1/În
treprinderi 

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/
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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 

Prima cameră – 
Instrumente 
inovative 
pentru 
integrarea 
socio-
profesională a 
tinerilor care 
părăsesc 
sistemul de 
protecție 
specială 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 4, 
OS 4.12 & 4.13) 

 

 

Reducerea 
numărului de copii și 
tineri plasați în 
instituții prin 
furnizarea de 
servicii la nivelul 
comunității; 

Creșterea numărului 
tinerilor care 
părăsesc sistemul 
instituționalizat (cu 
vârsta de până la 18 
ani) pregătiți pentru 
a avea o viață 
independentă. 

 

Autorități publice centrale și 
locale cu responsabilităţi în 
domeniu, singure sau în 
parteneriat cu entități 
relevante; 

Furnizori de servicii sociale, 
singuri sau în parteneriat cu 
entități relevante. 

Parteneri eligibili: 

Furnizori de formare 
profesională autorizați în 
condițiile legii; 

Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii; 

Furnizori de servicii de 
stimulare a ocupării forței de 
muncă (consiliere/orientare și 
mediere pe piața muncii) 
acreditați în condițiile legii; 

Furnizori de servicii medicale 
autorizați în condițiile legii. 

• Dezvoltarea și furnizarea unui program de 
servicii integrate destinate copiilor și 
tinerilor care urmează să părăsească 
sistemul instituționalizat de protecție a 
copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit 
sistemul instituționalizat de protecție a 
copiilor începând cu anul 2016; 
 

• Dezvoltarea si furnizarea unui program 
integrat de sprijin prin măsuri menite să 
faciliteze integrarea pe piața muncii a 
copiilor și tinerilor care urmează să 
părăsească sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au 
părăsit sistemul instituționalizat de protecție 
a copiilor în ultimii 4 ani; 

• Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor 
care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului prin acordarea de 
sprijin financiar pentru asigurarea unei 
locuințe și a plății utilităților. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect: 
1.000.000 
euro 

Variabilă 31 
ianuarie 
2020 

http://mfe.gov
.ro/pocu-23-
mil-euro-
pentru-
sprijinirea-
tinerilor-care-
parasesc-
sistemul-
institutionaliz
at-de-
protectie-
sociala/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-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 și 
Guvernul 
României 

Măsuri de 
educație de tip 
a doua șansă 
pentru 
tinerii  NEETs 
(tineri care nu 
sunt înscriși 
într-un program 
de educație, 
ocupare sau 
formare 
profesională) 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, PI 
8.ii, OS 6.1) 

 

 

Creșterea accesului 
la măsuri de 
educație pentru 
tinerii care nu sunt 
înscriși într-un 
program de 
educație, ocupare 
sau formare 
profesională 
(NEETs), cu vârsta 
între 16 – 24 ani, 
care au abandonat 
cursurile 
învățământului 
primar și/sau 
gimnazial înainte de 
finalizarea acestuia 

Ministerul Educației Naționale 
(MEN); 

Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (MMJS); 

Agenţii, structuri subordonate 
sau aflate în coordonarea 
MEN/MMJS şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul 
formării profesionale; 

Centrul Naţional de 
Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic; 

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă şi 
structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate 
juridică; 

Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 

Organizaţii sindicale/ 
Organizații patronale/ Asociaţii 
profesionale; 

Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru carieră/ 
Furnizori de servicii de 
ocupare; 

Camere de comerț, industrie 
și agricultură; 

ONG-uri. 

• Servicii de consiliere și orientare a carierei 
pe tot parcursul vieții; 

• Furnizarea de programe „A doua șansă”; 

• Promovarea programului „A doua șansă” și 
a măsurilor complementare; 

• Măsuri de sprijin financiar pentru 
stimularea participării în cadrul programului 
„A doua șansă”. 

 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 
este de 
maximum 
1.000.000 
euro. 

 

Variabilă 31 
ianuarie 
2020 

http://mfe.gov
.ro/pocu-
lanseaza-
apelul-
masuri-de-
educatie-de-
tip-a-doua-
sansa-pentru-
tinerii-neets/ 
 

http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
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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 

Pentru o inimă 
sănătoasă- 

Program de 
screening 
pentru 
identificarea 
pacienților cu 
factori de risc 
cardiovascular 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 4, PI 
9.iv, OS 4.9) 

 

 

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

Ministerul Sănătății; 

Institut sau instituție de 
sănătate publică aflată în 
subordinea Ministerului 
Sănătății cu personalitate 
juridică cu atribuţii în domeniu 

 

Parteneri eligibili: 
 
Ministerul Sănătății 
Institut sau instituție de 
sănătate publică aflată în 
subordinea Ministerului 
Sănătății 
Institut sau instituție medicală 
publică care deține secție de 
cardiologie 
Universități publice de 
Medicină și Farmacie 
ONG-uri relevante  
 

• Elaborarea metodologiei pentru programul 
național de screening pentru identificarea 
pacienților cu factori de risc cardiovascular 
 

• Furnizarea programelor de formare/ 
instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea 
programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 
• Furnizarea de servicii medicale prin 

programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular 

 
• Activități de informare, educare, 

conștientizare a grupului țintă al serviciilor 
de screening pentru identificarea 
pacienților cu factori de risc cardiovascular 

 
• Sprijin pentru furnizarea de servicii de 

screening pentru identificarea pacienților cu 
factori de risc cardiovascular prin 
susținerea înființării şi funcționării unor 
centre de screening  

Maxim 
20.000.000 
euro 

Variabilă 31 
ianuarie 
2020, ora 
16:00 

http://mfe.gov
.ro/pocu-
proiectele-in-
cadrul-
apelului-totul-
pentru-inima-
ta-program-
de-screening-
pentru-
identificarea-
pacientilor-
cu-factori-de-
risc-
cardiovascula
r-pot-fi-
depuse-pana-
la-data-de-
31-i/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
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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 
DLRC 
 

(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 

Dezvoltarea 
serviciilor de 
educație 
antepreșcolară 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, 
OS 6.2) 

 

 

Creșterea ratei de 
cuprindere în 
învațământul 
antepreșcolar și 
preșcolar, în special 
pentru categoriile 
dezavantajate de 
copii 

Instituții de învățământ 
(ISCED 0) acreditate, publice 
și private, din rețeaua școlară 
națională 
 
Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, mediere 
școlară și servicii alternative, 
publici și privați 
 
Parteneri sociali din 
învățământul preuniversitar 
(ex. organizații sindicale) 
 
Instituții de cult și asociații 
religioase 
 
Instituții/agenții 
guvernamentale cu atribuții în 
domeniul incluziunii sociale 
 
APL cu atribuții în domeniul 
educației de nivel 
preuniversitar 
 
ONG 

Sprijinirea participării la învăţământul 
antepreșcolar, furnizarea de servicii de 
informare și consiliere a părinţilor, programe de 
educație parentală, inclusiv măsuri de 
acompaniere și de asigurare de sprijin financiar. 

Asistarea părinților/reprezentanților legali care 
nu au un loc de muncă, beneficiari sau 
nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la 
Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) 
în vederea includerii într-un program de măsuri 
active de ocupare 

Asigurarea resurselor umane calificate pentru 
învățământul antepreșcolar, inclusiv prin 
încurajarea mobilităţii personalului didactic prin  
scheme de mobilitate profesională, asigurarea 
unor programe de mentorat; 

Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi 
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din 
învățământul antepreșcolar, în special pentru 
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu 
dizabilități. 

Valoarea 
eligibilă a unui 
proiect este 
de maxim 
900.000 euro 

Variabilă 10 
ianuarie 
2020 

http://mfe.gov
.ro/am-pocu-
prelungeste-
perioada-de-
depunere-a-
proiectelor-in-
cadrul-
apelului-
dezvoltarea-
serviciilor-de-
educatie-
antreprescola
ra/ 

http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-antreprescolara/
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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 

Educație de 
calitate în creșe 
la nivel național 
 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, 
OS 6.2 & 6.6) 
 
 
 
 

Creșterea 
participării la 
învăţământul ante-
preșcolar și 
preșcolar, în special 
a 
grupurilor cu risc de 
părăsire timpurie a 
școlii, cu accent pe 
copiii aparținând 
minorității 
roma și a celor din 
mediul rural 
 
Îmbunătățirea 
competențelor 
personalului didactic 
din învățământul 
preuniversitar în 
vederea promovării 
unor servicii 
educaționale de 
calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive 

Ministerul Educației Naționale 
(MEN) 
 
Partenerii eligibili pot  fi:  
 
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 
acreditate, publice şi private, 
din reţeaua şcolară 
naţională; 
 
Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, mediere 
şcolară şi servicii alternative, 
publici şi privaţi; 
 
Autoritățile publice locale cu 
atribuții în domeniul educaţiei 
de nivel preuniversitar; 
 
ONG-uri; 
 
Instituții/agenții 
guvernamentale cu atribuții în 
domeniul incluziunii sociale; 
 
Parteneri sociali din 
învățământul preuniversitar 
(ex. organizaţii sindicale). 

Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent 
pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante-
preşcolari (ex. cadrul de management 
instituţional, cadrul curricular metodologic 
naţional, promovare de bune practici 
educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii 
Preșcolari – EÎCP etc.). 

Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi 
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din 
învățământul ante-preșcolar, în special pentru 
copiii aparținând minorității roma și copiii cu 
dizabilități; 

Promovarea de bune practici în aria facilitării 
accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor 
proiecte/programe inițiate/dezvoltate în 
parteneriat, inclusiv la nivel transnațional; 

Încurajarea mobilității personalului didactic prin 
scheme de mobilitate profesională, asigurarea 
unor programe de mentorat, în vederea 
extinderii utilizării metodelor activ-participative 
de educație bazate pe noul curriculum şi pe 
nevoile copiilor mici, 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; 

Perfecționarea profesională specializată a 
resurselor umane pentru învățământul 
antepreșcolar; 

Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii 
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei 
PI  

Valoarea 
eligibilă 
maximă a 
proiectului 
este de 
4.000.000 
euro 

- 30 
decembrie 
2019 

http://www.fo
nduri-
ue.ro/presa/n
outati-am-
oi/details/6/51
3 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
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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 
contractul
ui 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 

Sprijin pentru 
doctoranzi și 
cercetători 
postdoctorat  

 

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

 

APEL 
NELANSAT 

Creșterea ratei de 
participare a 
studenților 
doctoranzi la 
programele din 
cadrul 
parteneriatelor nou 
înființate/dezvoltate 
care să faciliteze 
inserția pe piața 
muncii a 
absolvenților și 
crearea de 
parteneriate noi 
între instituțiile de 
învățământ superior 
și sectorul privat, 
respectiv actori din 
domeniul cercetării 
și inovării 

Instituții de învățământ 
superior publice şi private, 
acreditate; 

Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Române; 

Şcoli doctorale şi graduale cu 
personalitate juridică, inclusiv 
parteneriate intre acestea și 
sectorul privat/ centre de CDI; 

Academia Română. 

În cadrul acestui apel de 
proiecte este obligatorie 
includerea în parteneriat a cel 
puțin uneia dintre categoriile 
de organizații detaliate mai 
jos: 

Angajatori; 

Asociații profesionale; 

Camere de comerț și 
industrie; 

Instituții și organizații membre 
ale Pactelor Regionale și 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială. 

 

• Consolidarea parteneriatelor dintre 
universități și actorii din domeniul cercetării 
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de 
noi programe de studii doctorale şi 
postdoctorale, cu aplicații directe în 
economie, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv şi în 
domeniile de specializare inteligentă, 
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar 
pentru doctoranzi și sprijinirea 
cercetătorilor pentru a se implica în 
cercetarea postdoctorală; 
 

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

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

Maxim 
1.500.000  
euro 

0% Apel 
nelansat 
 
 
 

http://mfe.gov
.ro/consultare
-publica-apel-
pocu-pentru-
sprijinirea-
doctoranzilor-
si-
cercetatorilor/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
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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 
nivelului de 
calificare al 
angajaților prin 
programe de 
formare 
continuă 
corelate cu 
nevoile pieței 
muncii  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, 
OS 6.12) 

 

Implementarea la 
nivel național a 
măsurilor destinate 
creșterii participării 
la programele de 
formare 
profesională 
continuă, în special 
pentru acei adulți cu 
un nivel scăzut de 
calificare și 
persoanele cu 
vârsta de peste 40 
ani, din zone rurale 
defavorizate 

Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 

Organizații sindicale; 

Patronate; 

Asociații profesionale; 

Centre publice sau private de 
validare/certificare a învățării 
anterioare; 

Furnizori de FPC autorizați, 
publici şi privați, 

Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru carieră; 

Camere de comerț, industrie 
și agricultură; 

ONG-uri. 

• Sprijin pentru participarea la programele 
de FPC prin măsuri integrate și flexibile 

• Acțiuni de consiliere profesională și tutorat 
pentru grupul țintă vizat pentru 
încurajarea participării la programele de 
FPC 

• Acțiuni de evaluare, recunoaștere și 
validare a rezultatelor învățării dobândite 
în contexte non-formale și informale 

• Organizarea de campanii/acțiuni de 
informare și conștientizare pentru 
promovarea importanței formării 
profesionale și participării la programele 
de FPC 

• Alte acțiuni inovative pentru creșterea 
participării la FPC și oferirea unui sprijin 
educațional individualizat, inclusiv prin 
activități de cooperare transnațională și 
transfer de bune practici 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.000.000  
euro 

Variabilă 31 
decembrie 
2019, ora 
16:00 

http://mfe.gov
.ro/pocu-60-
mil-euro-
pentru-
proiectele-de-
dezvoltare-
profesionala-
a-
persoanelor-
cu-un-nivel-
scazut-de-
calificare-si-
cu-varsta-de-
peste-40-de-
ani-care-
provin-din-
zonele-
defavorizate/ 

http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
http://mfe.gov.ro/pocu-60-mil-euro-pentru-proiectele-de-dezvoltare-profesionala-a-persoanelor-cu-un-nivel-scazut-de-calificare-si-cu-varsta-de-peste-40-de-ani-care-provin-din-zonele-defavorizate/
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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 

Măsuri de 
educație de tip 
a doua șansă  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 6, 
OS 6.4 & 6.6) 

 

 

Creșterea numărului 
de tineri care au 
abandonat școala și 
de adulți care nu și-
au finalizat educația 
obligatorie care se 
reîntorc în sistemul 
de educație și 
formare, inclusive 
prin programe de tip 
a doua șansă și 
programe de 
formare 
profesională; 

Îmbunătățirea 
competențelor 
personalului didactic 
din învățământul 
preuniversitar în 
vederea promovării 
unor servicii 
educaţionale de 
calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 

 

Agenţii, structuri/alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordonarea MEN 
şi alte organisme publice cu 
atribuţii în domeniul educaţiei 
şi formării profesionale, 
inclusiv asigurarea calităţii în 
învăţământul preuniversitar; 

Instituţii de învăţământ 
(ISCED 1-3) acreditate, 
publice şi private, din reţeaua 
şcolară naţională; 

Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, mediere 
şcolară şi servicii alternative, 
publici şi privaţi; 

Furnizori de formare 
profesională, publici sau 
privați; 

Parteneri sociali din 
învăţământul preuniversitar 
(ex. organizaţii sindicale); 

Instituţii de cult şi asociaţii 
religioase; 

Instituţii/agenţii 
guvernamentale cu atribuţii în 
domeniul incluziunii sociale; 

Autorități publice locale cu 
atribuții în domeniul educaţiei 
de nivel preuniversitar; 

ONG-uri. 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de 
tip A doua șansă 

 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei 
pe tot parcursul vieții  

 

 Furnizarea de programe „A doua șansă”  
 

 Promovarea programului „A doua șansă” și 
a măsurilor complementare 

 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate 
pentru personalul didactic  

 

 Măsuri de sprijin 

  

 

 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 
este de 
maximum 
2.000.000 
euro 

 

Variabilă 19 
decembri
e 2019, 
ora 16:00 

http://mfe.gov
.ro/am-pocu-
prelungeste-
perioada-de-
depunere-a-
proiectelor-in-
cadrul-
apelului-
masuri-de-
educatie-de-
tip-a-doua-
sansa/ 

 

http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
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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 

Introducerea de 
sisteme și 
standarde 
comune în 
administrația 
publică locală 
ce optimizează 
procesele 
orientate către 
beneficiari în 
concordanță cu 
SCAP 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATI
VĂ, OS 2.1) 
 
 
 
APEL 
NELANSAT 

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

Unităţi administrativ-teritoriale 
– judeţe și municipii din 
regiunile mai puțin dezvoltate 
(inclusiv unităţi administrativ-
teritoriale vizate de Strategia 
Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Deltei Dunării 
(SIDDDD) 
 
Pot fi parteneri (asociați) în 
cadrul acestui apel: 
 
- unități administrativ-
teritoriale (județe, municipii) 
din regiunile mai puțin 
dezvoltate, 
 
- ONG-uri, 
 
- parteneri sociali (organizaţii 
sindicale, organizații 
patronale, precum și formele 
de asociere ale acestora cu 
personalitate juridică), 
 
-instituții de învățământ 
superior acreditate. 

• Planificare strategică și financiară 
 
• Sprijinirea introducerii de instrumente, 

procese de management la nivel local 
 
• Simplificarea procedurilor administrative și 

reducerea birocrației pentru cetățeni 
• Dezvoltarea abilităților 

 

Variabilă 2% Apel 
nelasat 

http://www.po
ca.ro/solicitar
e-
finantare/lans
are-in-
consultare-a-
ghidului-
solicitantului-
pentru-cp-13-
2019-
mysmis-poca-
661-2-1-
pentru-
regiunile-mai-
putin-
dezvoltate/ 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-13-2019-mysmis-poca-661-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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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/


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE 

PAGINA 22 DIN 34                                                                                          10 DECEMBRIE 2019 
 

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 

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 
microîntreprinde
ri și 
întreprinderile 
mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mijlocii 

40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mari 

31 
decembri
e  2019 

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 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT
URA MARE, AP 
6, O.S. 6.4) 
 
 
 

 

Promovarea de 
acțiuni de reducere 
a emisiilor de 
carbon și de 
creștere a eficienței 
energetice prin 
instalarea de noi 
capacități / 
modernizarea 
capacităților de 
cogenerare de 
înaltă eficiență. 
 

Societățile comerciale din 
industrie care înregistrează 
consumuri energetice de 
peste 200 tep/an și care pot 
dovedi un necesar util de 
energie termică pentru 
procesele industriale cu o 
durată de minim 4.000 h/an 
 
Reprezentantul desemnat al 
unui parc industrial care 
înregistrează consumuri 
energetice de peste 200 
tep/an si care poate dovedi un 
necesar util de energie 
termică pentru procesele 
industriale cu o durată de 
minim 4.000 h/an pentru 
investițiile privind producția de 
energie prin cogenerare de 
înaltă eficiență, si care poate 
fi: 
 
• administratorul parcului 

 
• distribuitorul de energie 

al parcului industrial 

• Realizarea / modernizarea centralelor 
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi 
biomasă 
 

• Realizarea / modernizarea centralelor 
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
care utilizează gaze reziduale (maximum 8 
MWe) provenite din procese industriale 

 
 

Maxim 
15.000.000 
euro 

20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntreprinde
ri și 
întreprinderile 
mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderile 
mijlocii 
 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului 
pentru 
întreprinderile 
mari 

31 
decembri
e  2019 

http://mfe.gov
.ro/am-poim-
prelungeste-
perioada-de-
depunere-a-
proiectelor-in-
cadrul-
apelului-
sprijinirea-
investitiilor-in-
cogenerare-
de-inalta-
eficienta/ 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-apelului-sprijinirea-investitiilor-in-cogenerare-de-inalta-eficienta/
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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


 
PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE 

PAGINA 26 DIN 34                                                                                          10 DECEMBRIE 2019 
 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
europeană și 
Guvernul 
României 

Investiții în 
înființarea, 
îmbunătățirea 
sau extinderea 
serviciilor de 
bază locale 
pentru 
populația 
rurală, inclusiv 
pentru 
petrecerea 
timpului liber și 
pentru cultură 
și 
infrastructură 
asociată 
 
(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 7.4) 
 
APEL 
NELANSAT 

Asigurarea unui 
nivel optim de 
biosecuritate și 
reducerea 
consecințelor 
asupra mediului 
înconjurător 

Consiliile Județene Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv 
cele a mijloacelor de tractare/transport și a altor 
facilități de ucidere a animalelor 

Maxim  
300.000 
Euro/proiect 

0% Apel 
nelansat 

https://portal.
afir.info/infor
matii_instituti
onale_dezbat
ere_publica_
documente_s
upuse_dezba
terii_publice    

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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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 

Sprijin pentru 
prima 
împădurire și 
crearea de 
suprafețe 
împădurite 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Măsura 8, 
Submăsura 8.1) 

 

 
 

Promovarea 
conservării și a 
sechestrării de 
carbon în agricultură 
și silvicultură 

Beneficiarii schemei pot fi 
deținătorii publici și privați de 
teren agricol și formele 
asociative ale acestora. 

Se acordă: 

• Primă de înființare a plantațiilor forestiere 
(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile 
de elaborare a proiectului tehnic de 
împădurire - acordată pentru toți 
beneficiarii schemei, 

• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă 
de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de 
întreținere și îngrijire a plantației forestiere 
și pentru compensarea pierderilor de venit 
agricol ca urmare a împăduririi – acordată 
în funcție de categoria de beneficiar și tipul 
de teren. 
 

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole 
proprietate a statului şi/sau deţinătorii de 
terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a 
unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau 
asociaţii ale acestora, beneficiază numai de 
sprijinul acordat în baza Primei 1. 

Maxim 
7.000.000 
euro 

0% 13 
decembrie 
2019, ora 
14:00 

http://www.ap
ia.org.ro/ro/dir
ectia-masuri-
de-sprijin-i-
iasc/masuri-
delegate-din-
pndr/schema-
de-ajutor-de-
stat-sprijin-
pentru-prima-
impadurire-si-
crearea-de-
suprafete-
impadurite-
aferenta-
masurii-8-
investitii-in-
dezvoltarea-
zonelor-
impadurite-si-
imbunatatirea
-viabilitatii-
padurilor-
submasura-8-
1-impaduriri-
si-crearea-de-
suprafete-
impadurite-
din-cadrul-
pndr-2014-
2020-
sesiunea-4 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4
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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 

Plăți pentru 
angajamente 
de silvomediu 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Măsura 15, 
Submăsura 
15.1) 

 
 

Reducerea 
numărului  de  interv
enții  silvotehnice  în
 pădure  și  promova
rea tehnologiilor de 
exploatare a 
lemnului cu impact 
redus asupra solului 
(silvicultură cu 
impact redus), prin 
promovarea de 
angajamente  volunt
are care  depășesc 
cerințele obligatorii 
relevante prevăzute 
în cadrul legislației 
naționale în 
domeniul gestionării 
pădurilor 

Unitățile administrativ-
teritoriale care au în 
proprietate publică sau privată 
terenuri forestiere; 

Persoanele fizice și juridice 
care au în proprietate privată 
terenuri forestiere; 

Asociații ale beneficiarilor.  

 

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri 
de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt 
încadrate în următoarele două pachete: 

1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de 
liniște; 

2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la 
colectarea lemnului din rărituri 
(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 
combinație cu Pachetul 1). 

 

Variabil Pana la 500 
hectare - 0% 

Peste 500 
hectare - 
Variabil 

Perioadă 
de 
depunere: 
 
 2 martie 
–15 mai 
2020  

https://bit.ly/2
MzJeGu  

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

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programele de 
finanţare ale 
Ministerului 
pentru Românii 
de pretutindeni 
 
 
 
 
 

Sprijinirea activității 
românilor de 
pretutindeni prin 
acordarea de 
finanţări 
nerambursabile şi 
alte mijloace de 
sprijin financiar, în 
limita bugetului 
alocat, cu 
respectarea 
principiilor liberei 
concurenţe, 
eficacităţii utilizării 
fondurilor publice, 
transparenţei şi a 
tratamentului egal. 

Reprezentantul unei asociaţii, 
fundaţii, unităţi de cult, al unei 
categorii de organizaţii 
neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni sau 
a unei organizaţii 
internaţionale;  
 
Persoană fizică autorizată sau 
juridică de drept public sau 
privat din România sau din 
străinătate și care utilizează 
finanțări nerambursabile 
pentru derularea de proiecte 
sau acțiuni în sprijinul 
românilor de pretutindeni. 

 Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- 
păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a 
românilor din vecinătate, din emigraţie şi din 
diaspora de mobilitate, precum şi întărirea 
legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării.  
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- 
păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a 
românilor, promovarea României şi a valorilor 
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-
mediei de expresie românească din comunităţile 
româneşti de peste hotare. 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea 
procesului de integrare a românilor care îşi au 
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu 
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a 
românilor de pretutindeni şi formarea noii 
generaţii, care să reprezinte România şi 
interesele româneşti în străinătate.  
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei 
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de 
pretutindeni.  
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- 
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de români şi 
solidaritatea pe care societatea civilă o 
generează în rândul comunităţilor de români.  
Președinția României la Consiliul Uniunii 
Europene -  (program valabil numai pentru 
prima sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii 
României și a expertizei românești la nivel de 
competențe specifice, creșterea vizibilității 
Președinției României, sprijinirea și promovarea 
valorilor comune europene la nivelul 
organizațiilor reprezentative ale românilor din 
afara granițelor țării în scopul respectării 
drepturilor românilor de pretutindeni și 
diseminării informațiilor privind oportunitățile 
disponibile în țările membre pentru toți cetățenii 
europeni. 

Neprecizată Minim 5% Depunere 
continuă 

http://www.m
prp.gov.ro/we
b/documente-
necesare-
depunerii-de-
proiecte/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Proiecte de 
cercetare ERA-
NET / ERANET 
Cofund 

 

 

 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDl prin 
intensificarea 
colaborării in 
cercetarea 
europeana de 
excelenta; 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDl prin 
intensificarea 
cooperării 
internaționale – 
lansarea de apeluri 
tematice comune in 
parteneriat cu alte 
tari, activități 
comune de 
cercetare, echipe de 
cercetare mixte, in 
vederea accesării 
altor fonduri 
disponibile prin 
programele de 
cercetare-dezvoltare 
la nivel internațional; 

Creșterea vizibilității 
României la nivel 
internațional in 
domeniul cercetării 
si inovării. 

Instituții de învățământ 
superior publice si private 
acreditate; 

 
Institute Naționale de CDl;  

 
Alte organizații de cercetare 
de drept public sau privat; 

 
Agenți economici (IMM-uri si 
întreprinderi mari);  

 
Unități de administrație 
publica locala sau centrala;  

 
Organizații 
nonguvernamentale. 

 

Entitățile menționate mai sus 
pot participa la competiția 
trans-naționala ca unic 
partener (parte romana) sau 
in parteneriat cu alte instituții 
din Romania. 

Instituțiile, altele decât cele 
prevăzute in OG 57/2002 cu 
modificările si completările 
ulterioare, pot participa in 
acest tip de proiecte doar cu 
finanțare proprie. 

Proiectele declarate câștigătoare in urma 
competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA-
NET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, 
respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare 
Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 
2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare 
europeana si internaționala, Subprogramul 3.2 
Orizont 2020. 

Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-
NET Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 
Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 
2016-2019 este următorul: 

2016: 3.575.500 lei; 
2017: 17.000.000 lei; 
2018: 22.450.000 lei; 
2019: 25.000.000 lei. 

 

Maxim 
250.000 euro, 
in situația in 
care Romania 
este 
coordonatorul 
proiectului 
trans-național; 

Maxim 
200.000 EUR, 
in situația in 
care Romania 
este partener 
in proiectul 
transnațional. 

- Depunere 
continua 

http://uefiscdi.
gov.ro/articol
e/4536/Pache
t-de-
informatii-
ERANETERA
NET-
Cofund.html  
https://uefiscd
i.gov.ro/p3-
cooperare-
europeana-si-
internationala
?fbclid=IwAR
3Na9IimKwSr
ZjmOY2D3qc
AftZLetAXj27r
gUOk08oeZz
POA9hQlWtn
1SY 
 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala?fbclid=IwAR3Na9IimKwSrZjmOY2D3qcAftZLetAXj27rgUOk08oeZzPOA9hQlWtn1SY
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Creșterea 
incluziunii și 
abilitarea 
romilor 

 

Creșterea accesului 
și a calității 
serviciilor sectoriale 
sau integrate pentru 
romi 

Consolidarea 
capacității centrelor 
educaționale/ after 
school/ de zi 
existente care 
lucrează cu un 
procentaj ridicat de 
copii și tineri romi 

Abilitarea romilor 

Combaterea oricărei 
forme de 
discriminare a 
romilor 

Autorități publice 

ONG-uri (inclusiv GAL) 

Parteneriate  între  acestea 

Proiecte de furnizare servicii 

Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor 
educaționale / after school / de zi 

Abilitarea romilor 

 

Valoare 
minimă a 
grantului: 
300.000 euro.  

Valoarea 
maximă: 
1.000.000 
euro 

Variabilă 18 
decembrie 
2019 

http://www.frd
s.ro/index.ph
p?id=147&fbc
lid=IwAR0Rp
dX14GNmu3
aIGfEfbF4vvF
7ZhButwwUG
yEVfvCMOPjt
FBLH7Mu1tc
LI&lang=1 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Dezvoltare 
locală, 
combaterea 
sărăciei și 
creșterea 
incluziunii 
romilor 

Creșterea accesului 
grupurilor 
dezavantajate  la 
servicii sociale 

Creșterea nivelului 
de satisfacție a 
acestor grupuri cu 
privire la calitatea 
acestora 

Autorități publice 

ONG-uri (inclusiv GAL) 

Parteneriatul între entități 
publice și organizații 
neguvernamentale este 
obligatoriu 

Apelul vizează intervenții/ 
acțiuni/ activități care se 
desfășoară în și sunt dedicate 
grupurilor vulnerabile care 
provin din localități ce fac 
parte din unități administrativ-
teritoriale cu populație mai 
mică de 20.000 de locuitori. 

Activități principale 

Educație 

Ocupare 

Servicii socio-medicale 

Locuire 

 

Activități secundare 

 

 

Valoarea 
minimă a 
grantului: 
500.000 euro  

Valoarea 
maximă: 
2.500.000 
euro 

Variabilă 

 

18 
decembrie 
2019 

http://www.frd
s.ro/index.ph
p?id=146&fbc
lid=IwAR1VU
99mBAvuKG
b_vkmvCxIjC
V11SkpE0Wf
PDR0S_fv2Z
mHaVK3pKq
a7R5c 

http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 

RO-Energy – 
Apel pentru 
îmbunătățirea 
eficienței 
energetice 
 
 
 
 
 

Mai puțină energie 
obținută prin 
consumul de carbon 
și siguranță 
crescută a 
aprovizionării 

Instituții publice, IMM-uri, 
ONG-uri 
Parteneriate 
 
Principalele activități ale 
aplicantului au o strânsă 
legătură cu activitatea pentru 
care aplicația va fi depusă. 
 
Principala activitate 
desfășurată de Partener este 
strâns legată de activitatea 
pentru care acesta își va 
aduce contribuția în proiect. 
 

• Eficiența energetică în clădiri (deținute de 
entități neeconomice) 

• Eficiența energetică în industrie 

• Eficiența energetică în infrastructură 

• Eficiența energetică a produselor 

• Eficiența energetică în sectorul 
transporturilor 

 

Pentru 
Schema de 
granturi mici - 
Între 50.000 
euro și 
200.000 euro 
 
Pentru Apelul 
4: Între 
200.000 euro 
și  2.000.000 
euro 
 
 

 

Între 10% și  
90 % 

31 martie 
2020 

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/start-
page/eea-
norway-
grants/Progra
mmes/renew
eable-
energy/roman
ia/romania-
energy/energ
y-efficiency-
subpage/call/ 
 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Lichtenstein 
și Norvegia 

Proiecte 
Colaborative de 
Cercetare 

 

Crearea de 
parteneriate între 
cercetătorii din 
România şi din 
Norvegia 

Consorţiu alcătuit din cel puţin 
o entitate legală din România 
şi una din Norvegia 

Promotorul de Proiect va 
trebui să fie o organizaţie de 
cercetare eligibilă din 
România.  

Partenerii eligibili pot fi 
organizaţii de cercetare sau 
companii cu sediul în 
România sau în Norvegia. 

  

Apelul de propuneri de proiecte va viza 
cercetarea fundamentală şi aplicativă în 
urmatoarele arii tematice: 

• Energie 
• Mediu 
• Sănătate 
• Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv 

studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială 

• TIC 
• Biotehnologie 

 
Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale programului vor fi dedicate 
proiectelor din cadrul topicii Roma inclusion and 
empowerment. 
 
În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate în 
cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi 
Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială”, se vor reflecta studiile de 
gen şi cele privind incluziunea socială. 
 
Proiectele de cercetare vor include acţiuni 
dedicate privind explorarea potenţialului pentru 
viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din 
România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor 
de propuneri de proiecte finanţate la nivel 
european, precum şi din alte surse de finanţare 
internaţionale. 

Minim 
500.000 euro 

Maxim 
1.200.000 
euro  

0% 16 
decembrie 
2019 (4 
:00 PM 
ora 
României) 

https://uefiscd
i.gov.ro/news-
titlu 

https://uefiscd
i.gov.ro/eea-
grants-
proiecte-
colaborative-
de-cercetare 

 

 

https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
https://uefiscdi.gov.ro/news-titlu
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
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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, 
30.04.2020, 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, 
30.04.2020, 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, 30.04.2020, 
01.10.2020 
 

Activitățile Jean Monnet  - termen:20.02.2020  
Sport – termen limită:  02.04.2020  

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