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A. PROGRAME OPERAŢIONALE 
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

Axa prioritară Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 1 – 
Promovarea 
transferului 
tehnologic, 
Prioritatea de 
investiții 1.1  
Promovarea 
investițiilor în C&I, 
dezvoltarea de 
legături și sinergii 
între întreprinderi, 
centrele de 
cercetare și 
dezvoltarea de 
produse și de servicii 
, transferul de 
tehnologii, inovarea 
socială, ecoinovarea 
și aplicațiile de 
servicii publice, 
simularea cererii, 
crearea de retele și 
de grupuri și 
inovarea deschisă 
prin specializare 
inteligentă  

 Creșterea inovării în firme 
prin susținerea entităților 
de inovare și transfer 
tehnologic în domenii de 
specializare inteligentă 

Transferul tehnoogic, in termini acestui 
ghid reprezintă orice activitate care are 
drept rezultat inteoducerea pe piată de 
noi produse (bunuri si servicii) sau de 
produse semnificativ îmbunătățite, 
procese de producție sau de furnizare de 
servicii, noi sau semnificativ 
îmbunătățite, toate acestea fiind 
rezultate în urma implementării 
rezultatelor cercetătorilor sau a unor idei 
teoretice și practice din domeniile de 
specializare inteligentă identificate în 
anexa 2a la prezentul ghid în activitatea 
economică a IMM. Transferul tehnoogic 
la nivel de produs și proces poate fi 
ănsoțit de noi metode și modele (de 
organizare, de marketing, de 
comercializare) sau metode și modele 
semnificstiv îmbunătățite. 

Parteneriate între 
IMM și ITT  

Minim 25.000 euro Minim 10% di 
valoarea eligibilă a 
investiției 

15.02.2021, 
ora 12.00 

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte  

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

AXA PRIORITARĂ 8 - 
DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII 
DE SĂNĂTATE ŞI 
SOCIALE 
 
Prioritatea de 
investiții 8.1 – 
Investiţii în 
infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 
dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi 
local, reducând 
inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de 
sănătate, 
promovând 
incluziunea socială 
prin accesul la 
serviciile sociale, 
culturale și de 
recreere, precum și 
trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile prestate de 
comunităţi 
POR/8/8.1/B/1/7 
regiuni 
 

Obiectivul Specific 8.1 – 
Creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și 
izolate   
 
Operațiunea B – Centre 
comunitare integrate 
 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare 
prin acest apel se referă la: 
 
• Construcţia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea 
centrelor comunitare integrate. 

A. Alte unităţi 
administrativ-
teritoriale, definite 
conform Ordonanței 
de Urgență nr. 
57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
Art. 5, litera pp) și 
constituite potrivit 
Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 
privind organizarea 
administrativă a 
teritoriului României, 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

B. Orice alte 
autorități/instituții 
publice care pot 
contribui la buna 
implementare a 
proiectului definite 
conform Ordonanței 
de Urgență nr. 
57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
Art. 5, litera k) şi 
litera w). 

Valoarea minimă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
200.000 euro, iar 
valoarea maximă 
eligibilă este de 
1.000.000 euro. 

Rata de cofinanțare 
din partea 
Solicitantului este 
de 2% din valoarea 
totală a cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului. 

30.04.2021, 
12:00 

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte 

Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
sănătate şi sociale 
 

Obiectivul Specific 8.3 - 
Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii 
sociale 

• construcţia/reabilitarea/modernizar
ea/extinderea/dotarea 
infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială, destinată 
copiilor 

A. Unităţi 
administrativ-
teritoriale, alte 
entităţi de drept 
public aflate în 
subordinea UAT şi 

Valoarea minimă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
200.000 euro, iar 
valoarea maximă 

Pentru solicitanţii de 
drept public: 
Rata cofinanţării 
FEDR (U.E.): maxim 
70 %  

01.02.2021, 
ora 12.00 

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte 

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Prioritatea de 
investiții 8.1 – 
Investiţiile în 
infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 
dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi 
local, reducând 
inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de 
sănătate şi 
promovând 
incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile 
sociale, culturale și 
de recreare, precum 
și trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile prestate de 
colectivitățile locale 
 

• 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/d
otarea de case de tip familial pentru copii 
 
În cadrul prezentului ghid specific, 
infrastructura de servicii sociale fără 
componentă rezidențială se referă la 
centrele de zi pentru copii și la centrele 
de zi pentru consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii, aşa cum acestea sunt 
reglementate prin Nomenclatorul 
serviciilor sociale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 
octombrie 2015 cu modificările și 
completările ulterioare (codurile 8891CZ-
C-II ÷ 8891CZ-C-VII și 8899CZ-F-I). Având 
în vedere obiectivul de sprijinire a 
dezinstituţionalizării, se vor finanţa 
centrele de zi care vor furniza servicii de 
suport atât pentru copii care părăsesc 
centrele rezidenţiale, ca urmare a 
dezinstituţionalizării, cât și pentru copii 
aflaţi în situaţii de risc de separare de 
familie din comunitate . 

care desfăşoară 
activităţi în domeniul 
social. 

B. Entitați de drept 
privat, acreditate ca 
furnizori de servicii 
sociale, conform 
legislaţiei aplicabile în 
vigoare: 

• asociaţii şi fundaţii 
constituite în 
conformitate cu 
prevederile OUG nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare în 
România, 

*unităţi de cult/ 
structuri ale cultelor 
aparţinând cultelor 
religioase 
recunoscute în 
România şi 
constituite conform 
statutului sau codului 
canonic al cultului 
respectiv, inclusiv 
fundaţii şi asociaţii 
constituite de culte 

eligibilă este de 
1.000.000 euro. 

Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 28 %  
Rata cofinanţării 
beneficiar: minim 2 
% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
*Pentru solicitanţii 
de drept privat: 
Rata cofinanţării 
FEDR (U.E.): maxim 
70 %  
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 30 % din 
totalul cheltuielilor 
publice 
Rata cofinanţării 
beneficiar: minim 2 
% din totalul 
cheltuielilor eligibile 

AXA PRIORITARA 9 - 
SPRIJINIREA 
REGENERĂRII 
ECONOMICE ȘI 

Obiectiv Specific OS 9.1 
Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune 

În conformitate cu prevederile POR 
2014-2020, intervențiile sprijinite în 
cadrul acestei priorități de investiții pot 
include diverse tipuri de investiții, în 

1.Unități 
Administrativ 
Teritoriale -  membru 
în Grupul de Acțiune 

Pentru apelurile  
POR/2019/9/9.1/1/
7REGIUNI  și 

beneficiarul are 
obligația asigurării 
unei contribuții de 
minim 2% din 

31.12.2021, 
ora 10.00. 

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

SOCIALE A 
COMUNITĂȚILOR 
DEFAVORIZATE DIN 
MEDIUL URBAN, 
 
PRIORITATEA DE 
INVESTITII 9.1 - 
Dezvoltare locală 
sub 
responsabilitatea 
comunității (DLRC) 
POR/2018/9/9.1/1/7
REGIUNI 

socială, prin măsuri 
integrate 

funcție de nevoile specifice identificate la 
nivel local în cadrul SDL 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-
sociale; 
-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 respectiv: 
-construcția/reabilitarea/modernizarea 
dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite 
activități sociale, comunitare, culturale, 
agrement și sport etc.; 
-crearea/reabilitarea/modernizarea/ 
dotarea spațiilor publice urbane (străzi 
nemodernizate, inclusiv 
reabilitarea/modernizarea utilităților 
publice, zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale și 
comerciale, etc.) 
-construirea/ dotarea cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de 
economie socială de inserţie. 

Locală din cadrul 
Listei SDL-urilor 
selectate la 
finanțare; 

2. 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 

3. Furnizori publici și 
privati de servicii 
sociale acreditați 
conform legislației în 
vigoare 

4. Întreprinderile de 
economie socială de 
inserție 

POR/2019/9/9.1/1/
BI   
La nivel de proiect, 
valoarea minimă 
aferentă 
cheltuielilor eligibile 
este de 30 000 
euro. 

valoarea 
cheltuielilor 
eligibile, precum și 
să asigure costurile 
ne-eligibile și 
conexe ale 
proiectului. 
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 

 
Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
1: Inițiativa 
„Locuri de 
muncă pentru 
tineri” 
 

OS 1.1 Creșterea ocupării 
tinerilor NEETs şomeri cu 
vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile 
eligibile 

 

OS 1.2 Îmbunătăţirea 
nivelului de competenţe, 
inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-
formal și informal al 
tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile 
eligibile 

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt 
eligibile următoarele tipuri de activități: 
 
Activitatea 1: Campanie de informare și 
promovare în rândul tinerilor în vederea 
identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de 
ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o 
formă de educație sau formare în vederea 
direcționării acestora către SPO în vederea 
înregistrării și profilării - activitate suport; 
Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la 
programele de FPC prin măsuri integrate și 
flexibile – activitate relevantă și obligatorie, 
precum: 
organizarea și derularea de programe de formare 
profesională a adulților (cursuri de inițiere, 
calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare), în conformitate cu prevederile OG 
129/2000 privind formarea profesionala a 
adulților, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare; 
organizarea și derularea de programe de formare 
profesională altele decât cursurile de formare 
profesionale autorizate în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulților (inclusiv 
cursuri de formare profesională recunoscute la 
nivel de întreprindere). 
Activitatea 3: Evaluarea și certificarea 
competențelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale, respectiv non-formale și/sau 
informale – activitate relevantă; 

Microîntreprindere 
Întreprindere Mare 
ONG 
IMM 
Autoritatea publică 
centrală 
Instituție publică 
Cameră de comerț 
Furnizori de FPC 
autorizaţi 
Organizaţii 
sindicale, 
patronate, federații 
Furnizori de servicii 
pentru stimularea 
ocupării forței de 
muncă 
Centre de evaluare 
și certificare a 
competențelor 
profesionale 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
1.000.000 euro 
pentru 
proiectele mici 
și 4.000.000 
euro pentru 
proiectele 
mari. 
Proiectele 
mici/mari sunt 
determinate 
de numărul 
membrilor 
grupului țintă 
incluși în 
activitățile 
proiectului 
(minim 250 de 
persoane 
pentru 
proiecte mici și 
minim 850 de 
persoane 
pentru 
proiecte mar 

Procentul 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr.) 
obligatoriu 
pentru fiecare 
tip de entitate 
juridică este 
prezentat în 
secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea 
proprie minimă 
a beneficiarului 
din cadrul 
documentului 
Orientări privind 
accesarea 
finanțărilor în 
cadrul 
Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

26 februarie 2021 www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman#po-axa-25
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Activitatea 4: Furnizarea de servicii specializate 
pentru stimularea ocupării – activitate relevantă și 
obligatorie, respectiv: 
medierea muncii, organizată și desfășurată în 
conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare, adresată 
tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de 
ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor 
ocupabil”. 
Activitatea 5 Susținerea antreprenoriatului, 
inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate 
relevantă; 

Activitatea 6 Activități de acompaniament, 
adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de 
ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și 
”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii 
acestora în câmpul muncii – activitate suport 

Axa prioritară 
2: 
Îmbunătăţirea 
situației 
tinerilor din 
categoria 
NEETs 

OS 2.1 Creșterea ocupării 
tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile 
eligibile 

 

OS 2.2 Îmbunătățirea 
nivelului de competenţe, 
inclusiv prin evaluarea și 
certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-
formal și informal al 
tinerilor NEETs șomeri cu 
vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul 

În cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile 
următoarele tipuri de acțiuni: 
 
Activitatea 1: Campanie de informare și 
promovare în rândul tinerilor în vederea 
identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de 
ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o 
formă de educație sau formare în vederea 
direcționării acestora către SPO în vederea 
înregistrării și profilării - activitate suport; 
Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la 
programele de FPC prin măsuri integrate și 
flexibile – activitate relevantă și obligatorie, cum 
ar fi: 
organizarea și derularea de programe de formare 
profesională a adulților (cursuri de inițiere, 
calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare), în conformitate cu prevederile OG 

Microîntreprindere 
Întreprindere Mare 
ONG 
IMM 
Autoritatea publică 
centrală 
Instituție publică 
Cameră de comerț 
Furnizori de FPC 
autorizaţi 
Organizaţii 
sindicale, 
patronate, federații 
Furnizori de servicii 
pentru stimularea 
ocupării forței de 
muncă 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
1.000.000 euro 
pentru 
proiectele mici 
și 4.000.000 
euro pentru 
proiectele 
mari. 
Proiectele 
mici/mari sunt 
determinate 
de mărimea 
grupului țintă 
implicat în 
activitățile 

Procentul 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr.) 
obligatoriu 
pentru fiecare 
tip de entitate 
juridică, este 
prezentat în 
secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea 
proprie minimă 
a beneficiarului 
din cadrul 
documentului 
Orientări privind 
accesarea 
finanțărilor în 

26 februarie 2021 www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile 
eligibile 

129/2000 privind formarea profesionala a 
adulților, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare; 
organizarea și derularea de programe de formare 
profesională altele decât cursurile de formare 
profesionale autorizate în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulților (inclusiv 
cursuri de formare profesională recunoscute la 
nivel de întreprindere). 
Activitatea 3 - Evaluarea și certificarea 
competențelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale, respectiv non-formale și/sau 
informale – activitate relevantă; 
Activitatea 4 Furnizarea de servicii specializate 
pentru stimularea ocupării  – activitate relevantă 
și obligatorie, respectiv: 
medierea muncii, organizată și desfășurată în 
conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare, adresată 
tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de 
ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor 
ocupabil”. 
Activitatea 5 Susținerea antreprenoriatului, 
inclusiv a ocupării pe cont-propriu – activitate 
relevantă; 

Activitatea 6 Activități de acompaniament, 
adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de 
ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și 
”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii 
acestora în câmpul muncii – activitate suport. 

Centre de evaluare 
și certificare a 
competențelor 
profesionale 

grupului țintă 
(minim 250 de 
persoane 
pentru 
proiecte mici, 
minim 850 de 
persoane 
pentru 
proiecte mari). 

cadrul 
Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

2. 
Îmbunătăţirea 
situației 
tinerilor din 

2.3 Creșterea numărului 
tinerilor NEETs inactivi 

Activitățile eligibile sunt: 
1.Derularea de activități pentru identificarea 
tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel 

ANOFM, în calitate 
de SPO (inclusiv 
unităţile cu 
personalitate 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
este de 15% 

Termen limita de 
depunere 31 
decembrie 2023 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

categoria 
NEETs 

înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare 

scăzut de competențe și care au dificultăți în a se 
integra social, precum și pentru transmiterea 
datelor relevante ale acestora la SPO în vederea 
înregistrării. De asemenea, vor fi furnizate 
informații relevante vis-a-vis de posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de 
muncă de calitate/ posibilitatea deschiderii unei 
afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui 
program de formare, precum și oportunități de 
reîntoarcere în sistemul de educație (măsurile de 
tip a doua șansă AP 6-PI 8ii).  În derularea acestor 
acțiuni se încurajează aplicarea de soluții inovative 
sau de multiplicare a soluțiilor inovative care s-au 
dovedit a avea succes în alte State Membre, 
inclusiv prin inițiative de cooperare 
transnațională. Tinerii NEETs inactivi identificați 
vor fi înregistrați în baza de date a SPO și vor 
beneficia de informare şi consiliere profesională (o 
componentă obligatorie a acestui serviciu fiind 
profilarea). Implementarea acestor măsuri va 
facilita monitorizarea valorii adăugate a 
intervențiilor dedicate tinerilor NEETs. Tinerii 
NEETs înregistrați la SPO vor beneficia de 
monitorizare pe parcursul implicării lor în 
programele dedicate. 

2.Derularea de campanii de informare şi 
conștientizare dedicate tinerilor din categoria 
NEETs, luând în considerare situația lor diferită 
(cei ce au părăsit timpuriu școala, cei care nu au 
reușit să-şi găsească un loc de muncă după 
terminarea educației secundare cu sau fără 
calificare şi absolvenții de învățământ superior, 
persoanele sărace, persoanele cu nivel de 
educație scăzut sau minoritățile etc.), care să 
faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date 
NEETs. 

juridică din 
subordinea sa) 

49.000.000 
euro 

pentru regiunile 
mai putin 
dezvoltate 
(Nord-Est, Nord-
Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia, 
Centru, Sud-Est 
și Sud Muntenia 
)si 20% pentru 
regiunile mai 
dezvoltate 
(București Ilfov) 

pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

3.Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor 
NEETs. 

Axa prioritară 
3: Locuri de 
muncă pentru 
toți 

OS 3.12 Îmbunătățirea 
nivelului de 
cunoștințe/competențe/ap
titudini aferente 
sectoarelor 
economice/domeniilor 
identificate conform SNC şi 
SNCDI ale angajaților  
 

Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea 
de programe de formare profesională: 

Programe de formare a competențelor digitale de 
bază (generale, nespecifice unui domeniu de 
activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea 
unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea 
de documente electronice, competențe de bază 
pentru utilizarea Internetului, competențe de bază 
despre hardware, schimb de informații electronice 
la nivel elementar, utilizarea rețelor sociale 
personale sau profesionale la nivel elementar, 
utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de 
diverse companii, introducere în securitatea 
sistemelor informatice, etc.); 

Programe de formare a competențelor digitale 
avansate, de exemplu: 

Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor 
informatice pentru eficientizarea activității 
întreprinderilor – de exemplu: aplicații de tip CRM 
(Customer Relationship Manager), RM (Resource 
Management), ERP (Enterprise Resource 
Planning), BPM (Business Performance 
Management), tablou de bord electronic, etc.; 

Programe de formare dedicate dezvoltării 
competențelor digitale specifice schimbului 
electronic de informații și managementului 
documentelor electronice; 

Programe de formare dedicate utilizării 
tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de 
stocare de date și informații; 

IMM 
Cameră de comerț 
Societate 
cooperativă 
Furnizori de FPC 
autorizaţi 
Organizaţii 
sindicale, 
patronate, federații 

Valoarea 
totală maximă 
eligibilă a unui 
proiect 
(contribuția UE 
+ contribuția 
națională + 
contribuția 
proprie) este 
de 
1.000.000,00 
euro.  Nu vor fi 
finanțate 
proiecte a 
căror valoare a 
asistenței 
financiare 
nerambursabil
e (contribuția 
UE + 
contribuția 
națională) este 
mai mică sau 
egală cu 
100.000,00 
euro 

Procentul 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr.) 
obligatoriu 
pentru fiecare 
tip de entitate 
juridică este 
prezentat în 
secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea 
proprie minimă 
a beneficiarului 
din cadrul 
documentului 
Orientări 
privind 
accesarea 
finanțărilor în 
cadrul 
Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

17 august 2020 - 
15 ianuarie 2021 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 



 

11 
 

Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Programe de formare dedicate gestionării 
platformelor de comunicare socială în scop 
profesional; 

Programe de formare dedicate dezvoltării 
competențelor digitale specifice gestionării 
structurate a volumelor mari de date (big data) și 
a utilizării data mining; 

Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor 
online și a rețelelor de social media în scopuri de 
marketing și promovare; 

Programe de formare dedicate dezvoltării 
competențelor digitale specifice comerțului 
electronic – de exemplu: utlizarea aplicațiilor de 
tip market store, gestionarea bazelor de date cu 
produsele firmei, etc.; 

Programe de formare dedicate dezvoltării 
competențelor digitale specifice aplicațiilor 
mobile; o Programe de formare dedicate 
securității informatice/cibernetice (cu privire la 
gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților, 
etc.); 

Programe de formare a competențelor digitale 
dedicate specialiștilor din domeniul IT (respectiv 
angajaților pentru care felul muncii conform 
contractului de muncă implică activități avansate 
în domeniul IT). În această clasă de programe de 
formare se vor include și cursuri pentru 
dezvoltarea abilităților de programare a 
cursanților. 

1.3.2 Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și 
certificarea competențelor profesionale în 
domeniul alfabetizării digitale și TIC. 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
4: Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei 

OS 4.8 Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al 
profesioniștilor din 
sectorul medical 

Activitatea 1: Elaborarea şi furnizarea programului 
postuniversitar în domeniul economiei sănătății 
 
Sub-activitatea 1.1. Elaborarea curriculum-ului şi a 
materialelor de formare pentru programul de 
formare în domeniul economiei sănătății și 
integrarea acestuia în sistemul național de 
învățământ; 
Sub-activitatea 1.2. Formarea personalului 
didactic implicat în furnizarea programului 
postuniversitar de formare profesională continuă 
şi/ sau programului postuniversitar de educație 
permanentă în domeniul economiei sănătății; 
Sub-activitatea 1.3. Derularea în regim pilot a 
programului postuniversitar de formare 
profesională continuă şi/ sau programului 
postuniversitar de educație permanentă în 
domeniul economiei sănătății. 

Universități publice 
de Medicină și 
Farmacie singure 
sau în parteneriat 
cu actori relevanți: 
alte autorități 
publice centrale și 
locale; 
universităţi; 
ONG-uri; 
Ordinul Asistenților 
Medicali 
Generaliști, 
Moașelor și 
Asistenților 
Medicali; 
Ministerul Sănătății; 
autorităţi de 
sănătate publică; 
institute şi instituţii 
medicale. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
3.000.000 
euro. 

Procentul 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr.) 
obligatoriu 
pentru fiecare 
tip de entitate 
juridică este 
prezentat în 
secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea 
proprie minima 
a beneficiarului 
din cadrul 
documentului 
Orientări privind 
accesarea 
finanțărilor în 
cadrul 
Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

16 decembrie 
2020 - 01 
februarie 2021 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 

Axa prioritară 
4: Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei 

OS 4.9 Creșterea 
numărului de persoane 
care beneficiază de 
programe de sănătate și de 
servicii orientate către 
prevenție, depistare 
precoce (screening), 
diagnostic și tratament 
precoce pentru 
principalele patologii 

Activitatea 1 (relevanta si obligatorie): Măsuri de 
sprijin pentru personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID19, pe perioada 
stării de urgenţă, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările 
ulterioare.  
subvenționarea cheltuielilor efectuate cu 
stimulentul de risc acordat în condițiile și 
cuantumul prevăzut la art. 8 din Ordonanța de 

Autoritatea publică 
centrală 
Instituție publică 

Valoarea 
minimă a 
asistenței 
financiare 
nerambursable 
a unui proiect 
este de 
101.000 de 
euro. 

Valoarea 
maximă 

Procentul 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr.) 
obligatoriu 
pentru fiecare 
tip de entitate 
juridică este 
prezentat în 
secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea 
proprie minimă 

26 noiembrie 
2020 – 25 
ianuarie 2021 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

urgență a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările 
ulterioare; 

pot fi solicitate la rambursare acele cheltuieli cu 
acordarea stimulentelor de risc pentru care 
solicitantul/beneficiarul finanțării prin prezentul 
apel de proiecte a efectuat verificarea respectării 
prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 43/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

eligibilă a unui 
proiect este de 
62.000.000,00 
euro si se 
stabilește în 
corelare cu 
numărului 
persoanelor 
din grupul 
țintă, respectiv 
cu valoarea 
subvențiilor 
acordate 
pentru 
stimulentul de 
risc. 

a beneficiarului 
din cadrul 
documentului 
Orientări privind 
accesarea 
finanțărilor in 
cadrul 
Programului 
Operațional 
Capital Uman 
2014-2020, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

Axa prioritară 
5: Dezvoltare 
locală plasată 
sub 
responsabilitat
ea comunității 

OS 5.1 Reducerea 
numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din 
comunitățile marginalizate 
(roma și non-roma) din 
orașe 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 

Cererile de finanțare trebuie să se încadreze în 
următoarele domenii eligibile: 

Axa prioritară 5: 
Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunității 

OS 5.1 
Reducerea 
numărului de 
persoane 
aflate în risc de 
sărăcie și 
excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din 
orașe cu peste 
20.000 
locuitori, cu 
accent pe cele 
cu populație 
aparținând 
minorității 
roma, prin 
implementare

Cererile de 
finanțare 
trebuie să se 
încadreze în 
următoarele 
domenii 
eligibile: 

Axa prioritară 5: 
Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunității 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

a de măsuri/ 
operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanismului 
de DLRC 

7.Asistență 
Tehnică 7.1 Îmbunătăţirea 

capacității AM și OI ale 
POCU de a gestiona şi 
implementa în mod 
eficient şi eficace 
programul operațional 

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității AM / OI / 
alte structuri ale POCU de a gestiona și 
implementa în mod eficient și eficace programul 
operațional: 

Sprijin logistic pentru funcționarea AM / OI POCU 
și a altor organisme cu atribuții delegate în 
implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de 
funcționare, costurile legate de organizarea de 
reuniuni, întâlniri, asigurarea materialelor 
consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a 
echipamentelor TIC și soft-uri specializate 
necesare desfășurării eficiente a implementării 
POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), 
dezvoltarea și întreținerea sistemelor și 
infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate 
la obiectivul specific 2.2 din POAT), participarea 
personalului la reuniuni / evenimente / întâlniri / 
conferințe / grupuri de lucru / rețele / comitete 
etc., legate de problematici sau cu impact asupra 
POCU etc.; 

Sprijin specific POCU care trebuie acordat pentru 
implementarea diverselor aspecte ex. opțiuni 
simplificate privind costurile, elaborarea / 
actualizarea unor scheme de ajutor de stat sau 
documente de notificare pentru operațiunile 
finanțabile din POCU; sprijin pentru AM / OI în 
implementarea operațiunilor aferente 
instrumentelor financiare prevăzute în POCU, 
precum și analiza ex-ante pentru dezvoltarea de 
instrumente financiare post 2020; 

ONG 
Autoritatea publică 
centrală 
Autoritate 
administrativă 
autonomă 

Pentru 
proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului 
ghid, valoarea 
totală eligibilă 
a proiectului, 
contribuția 
privată 
proprie, 
valoarea 
eligibilă 
publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabil
ă solicitată se 
va realiza în 
baza unei PRO-
RATE (pentru 
regiuni 
dezvoltate – 
6,10% din total 
asistență 
financiară 
nerambursabil
ă / contribuția 
națională și 
pentru 
regiunile mai 

Se va aplica o 
RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de 
regiuni, după 
cum urmează: 
 
84,695% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 
15,305% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

01 mai 2017 - 31 
decembrie 2023 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Sprijin pentru activarea și întărirea capacității și a 
schimbului de bune practici pentru membrii 
Comitetului de Monitorizare (CM), în vederea 
eficientizării activității și întăririi capacității 
partenerilor sociali-economici de a contribui 
semnificativ la procesul de monitorizare al POCU, 
inclusiv sprijinul specific pentru întărirea 
capacității, organizarea și funcționarea CM pentru 
POCU (sub forma de programe de formare care să 
acopere temele de interes pentru eficientizarea 
activității CM, sesiuni de instruire dedicate, 
participarea la alte activități de instruire / 
diseminare cu privire la POCU, noile regulamente, 
etc.); 

Realizarea de evaluări, studii și analize specifice 
necesare pentru a permite implementarea 
eficientă și eficace a acțiunilor finanțate prin 
POCU. Astfel, vor fi sprijinite activitățile precum: 
realizarea evaluărilor prevăzute în planul de 
evaluare al POCU, inclusiv actualizarea acestui 
plan, formarea profesională a actorilor relevanți 
implicați în evaluarea POCU; 

Asigurarea mecanismelor în vederea gestionării 
schemelor de grant global, implementării CLLD, 
instrumentelor financiare și ale altor mecanisme 
necesare pentru implementarea intervențiilor 
planificate ale POCU; 

Sprijinirea activităților AM și OI (inclusiv costuri de 
personal) necesare pentru închiderea Programului 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 (POSDRU); 

Sprijin comprehensiv în procesul de pregătire 
pentru intervențiile aferente perioadei de 
programare post-2020. 

puțin 
dezvoltate – 
93,90% din 
total). 
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

7. Asistență 
Tehnică 7.2 Îmbunătăţirea 

capacității beneficiarilor 
POCU de a implementa în 
mod eficient şi eficace 
proiecte de tip FSE 

Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru pregătirea și 
implementarea proiectelor finanțate prin POCU 
(Notă: activitățile de instruire orizontală pentru 
beneficiarii / potențialii beneficiari ai POCU în 
domeniul temelor orizontale ex. precum: 
management de proiect, achiziții publice, 
derularea contractelor de finanțare, ajutorul de 
stat, evaluarea impactului proiectelor asupra 
mediului, prevenirea neregulilor și fraudei, 
conflictul de interese, egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și egalitatea de șanse pentru 
persoanele cu dizabilități, dezvoltarea 
parteneriatelor și integrării sectoriale și teritoriale 
etc. vor fi vizate prin POAT); 

Instruire pentru potențialii beneficiari și 
beneficiarii POCU pentru elaborarea și 
implementarea de proiecte finanțate din POCU. 

Structurile 
MDRAPFE / OI ale 
AM POCU; 
 
Exclusiv structura 
MDRAPFE cu rol 
principal în 
implementarea 
eficientă a 
proiectelor de AT 
din AP7 POCU 
2014-2020, de la 
etapa 
implementării 
acordurilor-cadru / 
contractelor de 
achiziții publice 
până la etapa 
rambursării 
cheltuielilor 
eligibile, solitară 
sau în parteneriat 
cu entități publice 
relevante cu rol în 
îmbunătățirea 
managementului și 
controlului, 
monitorizării și 
evaluării POCU; 
Administratorii 
schemelor de grant 
global din POCU, ai 
schemelor de 
instrumente 
financiare etc.; 
Alte structuri 
relevante, ex. 
Punctul Național de 

Pentru 
proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului 
ghid, valoarea 
totală eligibilă 
a proiectului, 
contribuția 
privată 
proprie, 
valoarea 
eligibilă 
publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabil
ă solicitată se 
va realiza în 
baza unei PRO-
RATE (pentru 
regiuni 
dezvoltate – 
6,10% din total 
asistență 
financiară 
nerambursabil
ă / contribuția 
națională și 
pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate – 
93,90% din 
total). 

 

Se va aplica o 
RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de 
regiuni, după 
cum urmează: 

 

84,695% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 

15,305% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

 

01 mai 2017 - 31 
decembrie 2023 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Contact pentru 
Romi etc. 

7. Asistență 
Tehnică 7.3 Creșterea gradului de 

informare a beneficiarilor 
și potențialilor beneficiari 
POCU privind activitățile 
care pot face obiectul FSE, 
valorizarea și 
implementarea de bune 
practici și inițiative în 
domeniul FSE 

Elaborarea și implementarea strategiei și a 
planului de comunicare pentru POCU, a 
campaniilor de comunicare; 

Sprijin pentru activitățile de comunicare 
referitoare la intervențiile aferente POCU, inclusiv 
derularea activităților de publicitate și informare 
(ex. realizarea și distribuirea materialelor 
informative și publicitare, organizarea de 
conferințe, forumuri, prezentări, caravane de 
informare etc.). Vor fi vizate inclusiv acțiunile de 
informare și promovare pentru lansarea perioadei 
de programare post 2020. 

Structurile 
MDRAPFE / OI ale 
AM POCU; 
Exclusiv structura 
MDRAPFE cu rol 
principal în 
implementarea 
eficientă a 
proiectelor de AT 
din AP7 POCU 
2014-2020, de la 
etapa 
implementării 
acordurilor-cadru / 
contractelor de 
achiziții publice 
până la etapa 
rambursării 
cheltuielilor 
eligibile, solitară 
sau în parteneriat 
cu entități publice 
relevante cu rol în 
îmbunătățirea 
managementului și 
controlului, 
monitorizării și 
evaluării POCU; 
Administratorii 
schemelor de grant 
global din POCU, ai 
schemelor de 
instrumente 
financiare etc.; 
Alte structuri 
relevante, ex. 

Pentru 
proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului 
ghid, valoarea 
totală eligibilă 
a proiectului, 
contribuția 
privată 
proprie, 
valoarea 
eligibilă 
publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabil
ă solicitată se 
va realiza în 
baza unei PRO-
RATE (pentru 
regiuni 
dezvoltate – 
6,10% din total 
asistență 
financiară 
nerambursabil
ă / contribuția 
națională și 
pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate – 
93,90% din 
total). 

Se va aplica o 
RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de 
regiuni, după 
cum urmează: 

 

84,695% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 

15,305% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

 

01 mai 2017 - 31 
decembrie 2023 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
http://www.fonduri-structurale/
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Punctul Național de 
Contact pentru 
Romi etc. 
 
Structurile 
MDRAPFE sunt 
acele structuri care 
îndeplinesc una din 
următoarele 
cerințe: 
- fac parte 
integrantă din 
sistemul de 
management și 
control, cu atribuții, 
potrivit 
regulamentului de 
organizare și 
funcționare, în 
implementarea 
sistemului de 
management și 
control al POCU 
2014-2020; 
- oferă îndrumare 
metodologică și 
suport logistic 
pentru AM POCU. 
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Îmbunătățirea 
mobilității prin 
dezvoltarea 
rețelei TEN-T și a 
metroului 

1.2. Dezvoltare 
TEN-T centrală - 
feroviar 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare 
aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția 
materialului rulant necesar operării pe rețelele 
construite, a componentei ERTMS aferente, şi 
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major 
asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua 
TEN-T central; 
- Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de 
mare viteză; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020. 
 
 

- Administratorul 
infrastructurii de 
transport feroviar, 
desemnat conform 
legislaţiei în vigoare, 
cu atribuţii în 
dezvoltarea 
proiectelor de 
investiţii; 
- Parteneriate cu alţi 
potenţiali beneficiari; 
- Ministerul 
Transporturilor; 
- Alte structuri 
desemnate prin 
ghidul solicitantului 

Bugetul apelului este 
de 1.408,00 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune/Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și  
25% Bugetul de 
Stat 

Perioada de 
depunere:  
30.05.2016 
– 
31.12.2022 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

2 Dezvoltarea 
unui sistem de 
transport 
multimodal, de 
calitate, durabil şi 
eficient 

2.3 Dezvoltarea 
infrastructurii 
aeroportuare 

A. Proiecte noi de investiţii în infrastructura 
aeroportuară având ca obiectiv construcția / 
extinderea / modernizarea de terminale, respectiv 
reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de 
mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite 
de măsuri de protecţia mediului 
- Construcție / extindere / modernizare terminale; 
- Reabilitare / modernizare / extindere suprafețe de 
mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.); 
 - Instalații aferente infrastructurii aeroportuare 
(balizaj, sisteme iluminare, etc.); 
- Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru 
infrastructura de transport aerian, inseparabile de 
obiectivele proiectului, în corelare cu tipurile de 
activități cu caracter non-economic prezentate în 
anexa 10; 
B.Proiecte noi de investiții în infrastructura 
aeroportuară care vizează activități de natură non - 
economică din domeniul siguranței și securității 

Autoritățile și 
companiile naționale, 
autoritățile publice 
locale, regiile 
autonome, 
societățile și 
entitățile naționale și 
private care 
administrează și / 
sau au în concesiune 
infrastructura 
aeroportuară 

Bugetul apelului este 
de 43,96 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

A. Pentru 
beneficiarii 
finanțați din 
bugetul de stat / 
bugetul 
Ministerului 
Transporturilor 
(85% FEDR + 15% 
buget de stat)   
Contribuţia) 
 
Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului  0%   
 
B. Pentru 
beneficiarii 
finanțați de la 
bugetele locale 

Termen 
limită 
31.12.2022 

https://www.fon
duri-
structurale.ro 

https://www.fonduri-structurale.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru 
infrastructura de transport aerian în corelare cu 
tipurile de activități cu caracter non-economic 
prezentate în Anexa 10; 
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de 
investiții în infrastructura aeroportuară care vizează 
activități de natură non - economică din domeniul 
siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și 
post 2020 (după caz) 
- Activități de pregătire a investițiilor (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza 
Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului 
etc) care vizează siguranța și securitatea pentru 
infrastructura de transport aerian în corelare cu 
tipurile de activități cu caracter non-economic 
prezentate în anexa 10; 

(85% FEDR + 13% 
buget de stat)   
Contribuţia, 
Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului  
2%) 
 
C. Pentru 
beneficiari privati 
 85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și  
15% Bugetul de 
Stat 

 2.7 Dezvoltarea 
transportului 
feroviar 

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a 
sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate 
prin MPGT și studiile de fundamentare 
- Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului 
oferit prin sprijinirea procesului de reformă 
- Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea 
rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, 
cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern, 
eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și 
cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) 
îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, 
mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe 
TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea 
restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea 
schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură 
îmbunătăţire a serviciilor; 
- Investiții orientate spre eficientizarea sectorului 
feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică 
etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T 
central 
- Reabilitare / modernizarea infrastructurii de 
transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, 

- Autoritatea 
responsabilă cu 
realizarea reformei 
feroviare (MT/ARF) 
- Administratorul 
infrastructurii de 
transport feroviar de 
interes naţional. 
- Ministerul 
Transporturilor 
- Alte categorii de 
beneficiari relevante 

 

Bugetul apelului este 
de 447,28 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune/Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și  
25% Bugetul de 
Stat 

Perioada de 
depunere: 
30.05.2016 
– 
31.12.2022 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent 
pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale 
- Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020 
 

3. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
mediu în condiții 
de management 
eficient al 
resurselor 

3.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
management 
integrat al 
deșeurilor 
(OS  3.1.  Reduce
rea  numărului  d
epozitelor  neco
nforme și  crește
rea  
gradului de  
pregatire pentru 
reciclare a  
deșeurilor în  
România)  
 

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu 
respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea 
pentru reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și 
reabilitarea de depozite neconforme şi 
deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare selectivă, 
construcţia de instalații de transfer și 
valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare 
şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 
mecano-biologică ş.a. 
- Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor 
în domeniul sistemelor integrate de management al 
deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor 
individuale; 
- Implementarea unui sistem integrat de management 
al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti; 
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). 
 

- Asociaţiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară prin 
Consiliile Județene/ 
Primăria Municipiului 
Bucureşti 
-Ministerul Mediului 
și instituții publice cu 
responsabilități în 
domeniul 
managementului 
deșeurilor 
-Ministerul Mediului/ 
Administrația 
Fondului de Mediu 
pentru proiecte de 
închidere a 
depozitelor 
neconforme de 
deșeuri industriale 
periculoase și 
nepericuloase. 
 

Bugetul alocat 
apelului este de 
88,499,223 milioane 
euro. 

Pentru beneficiari 
autorități publice 
locale: 85% 
Fondul de 
Coeziune, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local. 
 
Pentru beneficiari 
instituții centrale, 
finanțate de la 
bugetul de stat: 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 15% 
contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 

Perioada 
de 
depunere: 
03 
septembrie 
2020  – 01 
iulie 2022 

http://www.fon
duri-ue.ro 
 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

4. Protecția  
mediului prin măs
uri de conservare 
a  
biodiversității,  
monitorizarea  
calității aerului și  
decontaminare a  
siturilor  
poluate istoric  

4.1 A 
Biodiversitate 
(OS 4.1 
„Creşterea 
gradului de 
protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 

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

Agenția Națională 
pentru Arii Naturale 
Protejate/ instituţia 
care administrează/ 
structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/asigur
area 
managementului 
ariei protejate, 

30 mil. EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% FEDR + 15% 
buget de stat)   
Contribuţia) 
 
Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului  0%   
 
 
 

Perioada 
de 
depunere: 
03.04. 2020 
– 
31.12.2021,  
 
 
 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

degradate” – 
ecosisteme 
degradate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG-uri (asociaţii şi 
fundaţii) care au în 
actul constitutiv 
atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau 
protecţia naturii; 
Universităţi care au 
în actul constitutiv 
atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau 
protecţia naturii; 
Institute de 
cercetare/ muzee 
care au în actul 
constitutiv atribuţii 
de protecţia mediului 
şi/sau protecţia 
naturii; 
Ministerul Mediului 
Apelor și Pădurilor, 
Agenția Natională 
pentru Protectia 
Mediului. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 4.1 Refacerea 
ecosistemelor 
degradate (OS 
4.1 „Creşterea 
gradului de 
protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate” – 
ecosisteme 
degradate) 

- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a 
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice 
etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord 
cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul 
marin 
- 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 

-Regia Națională a 
Pădurilor - Romsilva, 
Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură "Marin 
Drăcea", Regia 
Autonomă 
„Administrația 
Patrimoniului 
Protocolului de Stat, 
institute publice de 
cercetare sau 
instituții de 
învățământ de stat 
cu profil silvic, regii 
autonome de interes 
local care 
administreaza 
conform Codului 
silvic fondul forestier 
proprietate publică a 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale 
-Administraţia 
Naţională «Apele 
Române» în calitate 
de administrator al 
apelor din domeniul 
public 
- Agenția Domeniilor 
Statului în calitate de 
administrator al 
pajiștilor proprietate 
publică a statului, 
unități administrativ 
teritoriale în calitate 
de administratori ai 

75,2 MIL EURO 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

(85% FEDR + 15% 
buget de stat)   
Contribuţia) 
 
Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului  0%   

Termen de 
depunere: 
30 iunie 
2022 
 
 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pajiștilor proprietate 
publică a comunelor, 
orașelor, etc 
- Administratori 
desemnați în 
condițiile legii și /sau 
proprietari de peșteri 
aflate în proprietate 
publică 

 4.3 
Decontaminarea 
siturilor poluate 
istoric 
(OS 4.3. 
Reducerea 
suprafețelor 
poluate istoric) 
 

Sunt vizate proiecte noi de investiții pentru 
decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate 
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului în vederea protejării 
sănătăţii umane.  
 

Autorităţile publice 
sau alte organisme 
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.    

5.716.409 €   
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

1. Pentru 
beneficiari 
instituții centrale, 
finanțate de la 
bugetul de stat: 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 15% 
contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 
2. Pentru 
beneficiari 
autorități publice 
locale / instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul de local: 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 

Perioada 
de 
depunere  
09.07.2018 
– 
30.06.2022 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 5 
Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 
prevenirea şi 
gestionarea 
riscurilor 

5.1 
Managementul 
riscului la 
inundații și 
eroziune 
costieră 

A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații 
A1. Proiecte de investiții: 
- Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea 
inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de 
ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor 
generate de creșterea incidenței evenimentelor 
extreme 
- Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi 
avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 
în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor 
materiale 
- Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de 
prevenire a inundațiilor, ca de exemplu: 
1. Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile 

hidrotehnice prin instalarea de senzori automați și 
echipamente complementare pentru mărirea 
gradului de siguranţă a barajelor; măsurarea 
stratului de zăpadă şi staţii hidrometrice pentru 
debite afluente, prize şi derivaţii; dotarea cu 
software și hardware pentru controlul și 
coordonarea exploatării construcțiilor 
hidrotehnice; echipamente şi mijloace de 
intervenţie la inundaţii pentru ANAR; 

2. Informatizarea sistemului de colectare a datelor 
provenite de la stațiile automate care vor fi 
montate la nivelul barajelor. 

3. Alte măsuri similare în acord cu strategiile 
naționale și europene. 

- Realizarea de măsuri structurale de protecție 
împotriva riscului la inundații, acolo unde 
infrastructura verde nu este suficientă, prin 
construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere 
a impactului unor fenomene meteorologice extreme. 
Măsurile structurale vor fi realizate complementar 
măsurilor de infrastructură verde, când acestea se 
dovedesc a fi ineficiente, în practică sau prin modelare, 
iar 

Solicitanții eligibili în 
cadrul OS 5.1 sunt:  

• Ministerul 
Apelor și 
Pădurilor, ca 
instituție 
desemnată să 
coordoneze și să 
monitorizeze 
Planurile de 
Management al 
Riscului la 
Inundații 
(PMRI), în 
parteneriat cu 
structurile 
specializate să 
implementeze 
măsurile 
specifice din 
cadrul PMRI (ex. 
Administrația 
Națională 
“Apele Române” 
și administrațiile 
bazinale 
subordonate; 
Regia Natională 
a Pădurilor - 
Romsilva, 
Agenţia 
Naţională de 
Îmbunătăţiri 
Funciare etc.) 
pentru acțiuni 
de tip A; 

402,35 mil. euro  Pentru proiectele 
finanţate prin 
O.S. 5.1 se 
asigură 
finanțarea 
integrală a 
cheltuielilor 
eligibile astfel: 
85% 
Fondul de 
Coeziune și 15% 
buget de stat. 
Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate pentru 
costurile totale 
eligibile: 100% 
(85% FC + 15% 
buget de stat) 
pentru toate 
categoriile de 
beneficiari 
Contribuţia 
eligibilă minimă 
a beneficiarului 
(buget de stat): 
15% (buget de 
stat - conform 
OUG nr. 40/2015 
la art. 6 
alin. (3))  
 

03 ianuarie 
2018 - 30 
iunie 2022 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

construirea unor infrastructuri noi se va realiza în 
cazuri excepționale. 
A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare 
a riscului la inundații 
1. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 

aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
2. Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, 

rapoarte, manuale de bună practică pentru 
managementul barajelor 

• Elaborare studii, metodologii, manuale de bună 
practică privind managementul barajelor 

3. Abordare intersectorială la nivel de bazin 
hidrografic (dezvoltare coordonată şi 
management integrat 

al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele) 
• Ex. Realizarea de planuri de coordonare 

intersectorială care să aibă în vedere integrarea 
tuturor activităților din bazinul hidrografic în 
vederea realizării unei abordări integrate. 

4. Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la 
inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia 

Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe 
termen mediu şi lung sau în planurile de 
management al riscului la inundaţii 
• Realizarea de măsuri nestructurale2 (studii, 

acțiuni privind controlul utilizării albiilor minore, 
elaborarea planurilor bazinale de reducere a riscului la 
inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea 
sistemelor de asigurări, sisteme de vertizare/alarmare, 
informarea publicului etc.), altele decât măsurile de 
infrastructură verde; 
•  Implementarea sistemelor de prognoză, 

avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii; 
• Măsuri privind monitorizarea, prognoza și 

avertizarea inundaţiilor. 
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative 
ale eroziunii costiere asupra plajelor și 

• Ministerul 
Apelor și 
Pădurilor în 
parteneriat cu 
ONG-urile și alte 
structuri cu 
specializare în 
domeniul 
ecologic, care 
pot să asigure 
expertiza 
necesară pentru 
implementarea 
măsurilor de tip 
non-structural - 
pentru acțiuni 
de tip A; 

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

Administrația 
Națională “Apele 
Române” pentru 
acțiuni de tip B. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

activități de reabilitare și protecție a plajelor 
1. Înnisipări artificiale; 
2. Creare de noi plaje, diguri submerse și emerse, 

epiuri pentru retenția nisipului; 
3. Reabilitare structuri sparge-val; 
4. Diguri de stabilizare a plajelor, drenaje, ziduri de 

sprijin. 
B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
1. În cazul acțiunilor din categoria A1., respectiv B1., 

măsurile prevăzute în actele de reglementare 
emise de 

autorităţile competente pentru protecţia mediului care 
fac obiectul opțiunii selectate la nivelul studiului de 
fezabilitate (prin analiza de opțiuni) și care sunt 
promovate în proiect se consideră eligibile în cadrul OS 
5.1. 
2. Măsurile de gestionare a riscului la inundaţii cu 

impact negativ asupra obiectivelor de conservare 
SAC (SCI), SPA, site RAMSAR sau la nivelul ariilor 
naturale protejate declarate la nivel naţional se 
pot menționa în studiul de fezabilitate, fără a fi 
însă luate în considerare ca investiții potențiale. 

C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor 
riscuri 
1. Măsuri de promovare a infrastructurii verzi 

specifice riscurilor identificate prin evaluarea 
națională și/sau prin planul de acțiune de 
adaptare la schimbări climatice  

Alte tipuri de activăți: 
• Management de proiect; 
• Activități de informare și promovare a proiectului, 

conform regulilor de informare și publicitate. 
• Audit 
 



 

28 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 5.2. 
Consolidarea 
capacității de 
reacție în caz de 
dezastre (OS 5.2 
Creșterea 
nivelului de 
pregătire pentru 
o reacție rapidă 
și eficientă la 
dezastre a 
echipajelor de 
intervenție) 

- Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru 
situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament 
de intervenţie care să permită reducerea timpului de 
intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de 
dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, 
creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea 
mediului, prin achiziționarea de echipamente și 
mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de 
tip multi-risc 

 
- Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de 
pregătire a personalului din serviciile de urgenţă 
profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi 
poligoanelor specializate de pregătire în domeniile 
CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea 
de muniţie, prin: 
 a) Construcția/reabilitarea unor centre și poligoane de 
pregătire a personalului din serviciile de urgență 
pentru intervenții de tip multi-risc 
 b) Dotarea cu echipamente și materiale cu caracter 
permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de 
pregătire construite/reabilitate în domeniile de 
competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare – 
salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime, 
prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică 

 
- Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor 
şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării 
interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul 
gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și 
dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și 
coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor 
de comunicații și a echipamentelor aferente acestora; 

 
- Construirea și dotarea unor centre regionale de 
intervenție multi-risc în vederea asigurării unui 
răspuns oportun și eficient la nivel regional și 
completarea și dotarea centrelor rapide de 

- Inspectoratul 
General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi 
instituţiile aflate în 
subordine 

- Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale  
- Instituţii 
specializate care pot 
interveni pentru 
gestionarea unor 
situații de urgență 
specifice, numai în 
parteneriat cu IGSU. 

15.168.961 Euro 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% Fond de 
Coeziune + 15% 
buget de stat 

Termen de 
depunere:  
31.12.2022 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare  

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

intervenție, prin achiziționarea de sisteme informatice 
ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz 
de urgență 

- Alte tipuri de activități: 
  a) Activități vizând creşterea gradului de 
conştientizare în legătură cu riscul producerii 
dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de 
investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din 
cheltuielile investiționale 

b) Managementul de proiect, ca parte integrantă 
a proiectelor de investiții;  

c) Activitățile de informare și promovare a 
proiectului, conform regulilor de informare și 
publicitate 

 
7. Creșterea  
eficienței  
energetice la  
nivelul  
sistemului  
centralizat  
de termoficare în  
orașele selectate 

OS  7.1.  Dezvolt
area 
infrastructrii de 
termoficare – 
proiecte noi 
 

- Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi 
secundare din sistemele de alimentare cu energie 
termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea 
reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar 
în contextul în care reţeauau existentă a fost 
reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a 
accentua sustenabilitatea sistemului; 
- Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor 
necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a 
agentului termic; 
- Implementarea de Sisteme de Management 
(măsurare, control şi automatizare a SACET) 
 
 

- Autoritățile publice 
locale din localitățile 
selectate (unitățile 
administrative 
teritoriale) 

 

-105,7 milioane de 
euro vor merge la 
Botosani, Oradea, 
Iasi, Ramnicu Valcea, 
Bacau, Timisoara, 
Focsani. 
 

a ) Pentru 
proiecte 
integrate noi de 
termoficare în 
cele 7 orașe 
selectate 
(Botoșani, 
Oradea, Iași, 
Râmnicu Vâlcea, 
Bacău, Timișoara, 
Focșani) 
beneficiază de 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 
b) Pentru 
proiectele fazate 
se va aplica non-

Termen 
limită - 31 
decembrie 
2021 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

funding-gap-ul 
calculat pentru 
proiectul 
anterior, iar 
pentru restul de 
finanțare se vor 
aplica procentele 
aferente 
perioadei 2014-
2020 
 
 

8. Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al energi
ei electrice  și   
gazelor  
naturale  

8.1.  Creșterea    
capacității  de 
transport a 
energiei 
electrice şi 
gazelor (O.S 8.1) 
 

- Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de 
transport (linii electrice aeriene şi staţii) 

- Transelectrica 

 

23.529.410 euro 
alocare neta pentru 
realizarea şi/sau 
modernizarea 
reţelelor electrice de 
transport 

Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate pentru 
costurile totale 
eligibile 100% 
(85% FEDR + 15% 
buget de stat) 

Perioada 
de 
depunere: 
04.11.2019  
- 
04.11.2021 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

  8.2 Creșterea 
capacității de 
transport a 
energiei 
electrice și 
gazelor (OS 8.2 
Creșterea  
gradului de  
interconectare a 
Sistemului  
Național de  
Transport a  
gazelor naturale 
cu alte state  
vecine) 

- Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de 
Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi 
conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de 
funcţionare a interconectărilor cu sistemele de 
transport ale statelor vecine 
 
 
 
 

- Transgaz 

 

51.700.000 euro 
alocare neta pentru 
dezvoltarea/moderni
zarea Sistemului 
Național de 
Transport Gaze 
Naturale (construcţia 
unor noi conducte) 

Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate pentru 
costurile totale 
eligibile 100% 
(85% FEDR + 15% 
buget de stat) 

Perioada 
de 
depunere: 
04.11.2019  
- 
04.11.2021 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
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4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.Cercetare, 
dezvoltare 
tehnologică și 
inovare (CDI) în 
sprijinul  
competitivităţii 
economice și 
dezvoltării afacerilor 
 

Acțiune: 1.1.3 
Crearea de sinergii 
cu acţiunile de CDI 
ale programului-
cadru ORIZONT 
2020 al Uniunii 
Europene şi alte 
programe CDI 
internaţionale 

 

Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații 
de cercetare cât și pentru întreprinderi 
 
1. RO-ECSEL 
 
 
 
 

- organizaţii de 
cercetare; 
- întreprinderi cu 
obiect de activitate 
cercetare-dezvoltare 

• Grantul se 
acordă în 
funcţie de 
tipul de 
proiect: 

 
 
- RO-ECSEL  
6 mil lei 

-  
 
 
 
activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4200/com
petitii-apeluri-
deschise-poc-
2014-2020-axa1 

2. COMPLEMENT  
 

- COMPLEMENT 
9 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

3. RO-EIT  
 

- RO-EIT  
2 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

4. RO-ESFRI-ERIC 
 

- RO-ESFRI-ERI  
4,5 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

5. FINALIST-IMM - FINALIST-IMM 
11 mil lei 

activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

6. CATEDRA -ERA - CATEDRA-ERA 
20 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

7. TEAMING 
 

- TEAMING  
20 mil lei 
Valoarea totală 
a oricărui tip de 
proiect din 
cadrul acestei 
acțiuni (costuri 
eligibile și 
neeligibile) nu 
poate depăși 
echivalentul în 
lei a 50 
milioane euro. 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

2. Tehnologia 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) 
pentru o economie 
digitală competitivă 

Acțiunea 2.3.1. 
Consolidarea și 
asigurarea 
interoperabilității 
sistemelor 
informatice 
dedicate serviciilor 
de e-guvernare tip 
2.0 centrate pe 
evenimente din 
viața cetățenilor și 
întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental și a 
comunicării media 
sociale, a Open 
Data şi Big Data  

SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA  
Activitati eligibile: 
- Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a 
altor dispozitive aferente, justificate din punct de 
vedere al implementării proiectului 
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării 
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea 
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor 
structuri de date existente, achiziţionarea şi 
implementarea de soluţii de semnătură electronică. 
- Activități necesare informării şi publicității 
proiectului - conform prevederilor Manualului de 
Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului; 
- Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanţă 
- Activități aferente instruirii personalului care va 
utiliza produsele implementate/achiziţionate şi cel 
care va asigura mentenanţa; 
- Activități specifice managementului de proiect, 
inclusiv activitatea echipei interne de proiect; 
- Activități de achiziție a serviciilor de auditare 
intermediară/finală, financiară (conform 
reglementărilor naţionale) și tehnică 

Autorităţi/instituţii 
publice centrale sau 
structuri publice ale 
acestora cu 
personalitate juridică 
proprie care: 
gestionează / 
coordonează servicii 
publice ce vizează 
evenimente de viaţă 
predefinite sau 
contribuie la 
dezvoltarea 
evenimentelor de 
viaţă, 
gestionează / 
coordonează /asigură 
servicii sau acţiuni cu 
privire la susţinerea 
activităţilor legate de 
evenimentele de 
viaţă. 
Parteneriate între cei 
menţionati mai sus  
 

Alocarea 
indicativă 
pentru acest 
apel este de 
23.952.760 
euro FEDR, 
echivalentul în 
lei – 
110.752.771,69 
la cursul 
inforeuro din 
luna august. 

Dacă 
solicitantul/part
enerul este 
finanţat integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 100% 
din cheltuielile 
eligibile. 
Dacă 
solicitantul/part
enerul este 
finanţat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 

Termen limită 
-31 
decembrie 
2023 ora 11 
 

http://www.fondu
ri-
ue.ro/presa/nouta
ti-am-
oi/details/6/544/a
m-poc-
anun%C8%9B%C4
%83-lansarea-
apelului-de-
aferent-
ac%C8%9Biunii-2-
3-1-consolidarea-
%C8%99i-
asigurarea-
interoperabilit%C
4%83%C8%9Bii-
sistemelor-
informatice-
dedicate-
serviciilor-de-
e%E2%80%90guv
ernare-tip-2-0-
centrate-pe-
evenimente-din-
via%C8%9Ba-
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 
 

 

proprii, precum 
şi dacă este 
finanţat doar 
din fonduri 
proprii, valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului/pa
rtenerului 

cet%C4%83%C8%
9Benilor-
%C8%99i-
%C3%AEntreprind
erilor,-
dezvoltarea-
cloud-computing-
guvernamental-
%C8%99i-a-
comunic%C4%83ri
i-media-sociale,-a-
open-data-
%C5%9Fi-big-
data-
%E2%80%93-
sec%C8%9Biunea-
e-guvernare-
%C8%99i-open-
data 

 Acţiunea 2.3.1 – 
Consolidarea şi 
asigurarea 
interoperabilităţii 
sistemelor 
informatice 
dedicate serviciilor 
de e-guvernare tip 
2.0 centrate pe 
evenimente din 
viaţa cetăţenilor şi 
întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental şi a 
comunicării media 
sociale, a Open 
Data şi Big Data – 
SECȚIUNEA E-

Activități eligibile: 

1. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru 
asigurarea managementului de proiect, 
execuția/implementarea proiectului,  

2.  Achiziţionarea serviciilor de management de 
proiect,  

3. Asigurarea interconectării/accesului la date pentru 
diferite instituții publice, pe baza analizei privind 
situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice 
adecvate,  

4. Achiziţionarea/instalarea elementelor de 
infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi 
a software-ului de bază (software pentru preluarea, 
stocarea şi analiza informaţiilor, realizarea rapoartelor 
în scopul gestionării evenimentelor de viaţă 
gestionate de către ONRC) şi de securitate la nivelul 
infrastructurilor/echipamentelor,  

OFICIUL NAȚIONAL 
AL REGISTRULUI 
COMERȚULUI 

 

Alocarea 
pentru acest 
apel – 
corespunzătoar
e secțiunii 
deschise este 
de 25 milioane 
euro , 
(116.662.500 
echivalent lei, 
conform 
cursului valutar 
BNR de la data 
de 25 ianuarie 
2018, respectiv 
1 EURO = 
4.6665 lei). 
 
 

Ajutorul se 
acordă 
beneficiarului 
sub formă de 
finanţare 
nerambursabilă: 
- Dacă 
beneficiarul este 
finanţat integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 100% 

06 februarie 
2018 - 06 
februarie 
2023 

https://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

GUVERNARE – 
EVENIMENTE DE 
VIAȚĂ 

5. Dezvoltarea şi testarea funcţionalităţilor întregului 
sistem, inclusiv testarea sistemului împreună cu 
beneficiarul, 

7. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate, 

8. Achiziţia de servicii de consultanţă și asistență 
tehnică, avize, acorduri, autorizaţii, 

9. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare 
profesională specifică, 

10. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / 
finală a proiectului. 

din cheltuielile 
eligibile. 
- Dacă 
beneficiarul este 
finanţat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 
proprii, precum 
şi dacă este 
finanţat doar din 
fonduri proprii) 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 

 2.3.3 Secțiunea E-
EDUCAȚIE - tablete 
pentru elevi și 
studenți 

  

Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, 
e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 
Sectiunea E- EDUCAȚIE  

Tipuri de proiecte: 

Proiect 1 – 
SISTEM INFORMATIC DE 
MANAGEMENT AL 
ȘCOLARITATII (SIMS) 

- Ministerul Educației 
Naționale, cu partener 
Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționale, posibil 
partener Serviciul de 
Telecomunicaţii 
Speciale 
- Agenția de 
Administrare a Rețelei 
Naționale de 

Proiect 1 - 
25.350.000 
Euro 
Proiect 2 - 
38.000.000 
Euro 
Proiect 3 - 
29.600.000 
Euro 

- Termen 
limită 
01.02.2021 

http://www.fondu
ri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Proiect 2 – WIRELESSCAMPUS 

Proiect 3 – PORTALUL 
NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI 
”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 
VIRTUALĂ” 

Informatică pentru 
Educație și Cercetare, 
cu partener 
Ministerul Educației 
Naționale, posibil 
partener Serviciul 
de Telecomunicaţii 
Speciale 
- Agenția de 
Administrare a Rețelei 
Naționale de 
Informatică pentru 
Educație și Cercetare, 
cu partener 
Ministerul Educației 
Naționale, posibil 
partener Serviciul 
de Telecomunicaţii 
Speciale 

 2.3.3 Secțiunea E-
SĂNĂTATE 

Activități eligibile: 
-Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a 
altor dispozitive; 
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării 
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea 
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor 
structuri de date existente, achiziţionarea şi 
implementarea de soluţii de semnătură electronică, 
back up şi recovery. 
- Activități de upgrade a liniilor de comunicații; 
- Activități necesare informării şi publicității 
proiectului - conform prevederilor Manualului de 
Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului; 
- Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanţă; 
- Activități aferente achiziţionării de servicii de 
consultanţă; 

 
Ministerul 
Sănătății/Casa 
Națională de Asigurări 
de Sănătate - în 
parteneriat cu 
Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționale. 

 
30.000.000 
euro FEDR 

Dacă 
solicitantul/part
enerul este 
finanţat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 
proprii, precum 
şi dacă este 
finanţat doar 
din fonduri 
proprii, valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 

Termen lmită 
– 31 
decembrie 
2023  

 
http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Activități specifice managementului de proiect, 
inclusiv activitatea echipei interne de proiect; 

eligibile 
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Măsura 4  - 
Investiţii 
în active fizice 
 

4.2 Sprijin 
pentru investiţii 
în procesarea/ 
marketingul 
produselor 
agricole 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate 
beneficiarilor eligibili pentru investiţii 
corporale şi /sau necorporale, conform 
următoarei liste indicative a cheltuielilor 
eligibile: 
 
Cheltuieli aferente investițiilor corporale 
Pentru înființarea unităților de sacrificare 
(abatoare de capacitate mică, centre de 
sacrificare, și procesare carne este eligibilă 
construirea și dotarea spațiilor adecvate în 
vederea desfășurării activităților pentru 
etapa de abatorizare sau întregul flux 
tehnologic ( recepție (inclusiv cazare 
animale, dacă este cazul)abatorizare - 
depozitare (materie primă /produse) –– 
procesare - comercializare) 
construcţii destinate protecţiei mediului 
(aferente investițiilor pentru reducerea 
emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), 
energie regenerabilă, eficiență energetică), 
infrastructură internă şi utilităţi, precum şi 
branşamente şi racorduri necesare 
proiectelor, sisteme supraveghere video 
pentru activitatea propusă prin proiect etc.; 
pentru respectarea condițiilor de igiena, 
sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, 
sunt eligibile spațiile destinate personalului 
de producție: laboratoare,vestiare tip filtru 
pentru muncitori, biroul medicului 
veterinar, biroul maistrilor, a șefului de 
secție, spațiu pentru servirea mesei, precum 
și alte spații specifice conform tipului de 
investiție propus prin proiectetc.; 

Microîntreprindere 
Întreprindere Mare 
IMM 
Persoană fizică autorizată 
Întreprindere 
individuală/familială 
Cooperativă agricolă 
Grup de producători 
Societate cooperativă 

Rata sprijinului public 
nerambursabil nu va 
depăși 300.000 
euro/proiect și va fi de: 
 
50% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
pentru IMM-uri și 
grupuri de 
producători/cooperativ
e/societăți cooperative 
și 
40% pentru alte 
întreprinderi. 

Intreprinderi 
mari 40%, 
Cooprative mari 
și IMM - 50% 

 

31 martie 2021 https://www.afir
.info/ 
 
https://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/7/pr
ogramul-
national-de-
dezvoltare-rurala 
 

https://www.afir.info/
https://www.afir.info/
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje 
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectării 
materiei prime și/sau comercializării 
produselor agro-alimentare în cadrul 
lanțurilor alimentare integrate; 
Cheltuieli generate de îmbunătățirea 
controlului intern al calității și conformarea 
cu noile standarde* impuse de legislația 
europeană pentru procesarea și 
comercializarea produselor agro-
alimentare; 
*cheltuielile privind conformarea la 
standarde vor fi eligibile începând cu 
momentul apariției de noi standarde în 
domeniul agro-alimentar, înainte să devină 
obligatorii pentru unitatea de procesare. 
Cheltuieli aferente marketingului 
produselor obținute (ex. echipamente 
pentru etichetarea, ambalarea produselor); 
Cheltuieli generate de investițiile în active 
necorporale 
Organizarea şi implementarea sistemelor de 
management a calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în legătură cu 
investiţiile corporale ale proiectului; 
Achiziționarea de tehnologii (know‐how), 
patente şi licenţe pentru pregătirea 
implementării proiectului; 
Achiziţionarea de software, identificat ca 
necesar în documentația tehnico-
economică a proiectului. 
Cheltuieli aferente marketing-ului 
produselor obținute, în limita a max. 5% din 
valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai 
mult de 30.000 euro: 
înfiintarea unui site – pentru promovarea și 
comercializarea propriilor produse; 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

etichetarea (crearea conceptului) 
creare marcă înregistrată/brand 

Măsura 6 - 
Investiţii 
în active fizice 
 

Sub masura 6.1 
„Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri” - 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” are ca scop: 
 
instalarea pentru prima dată a tinerilor 
fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii 
agricole; 
îmbunătăţirea managementului, creşterea 
competitivităţii sectorului agricol, precum şi 
conformitatea cu cerinţele de protecţie a 
mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 
siguranţa la locul de muncă; 
submăsura va crea posibilitatea tinerilor 
fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în 
România cu un minim de cunoștinte de 
bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai 
exploatației; creşterea numărului de tineri 
fermieri care încep pentru prima dată o 
activitate agricolă ca şefi/manageri de 
exploataţie; 
încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul 
rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce 
va crea un efect pozitiv asupra economiei 
naţionale în general. 
Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea 
începerii activităților agricole pentru 
instalarea tânărului fermier într-o 
exploataţie agricolă, pe baza Planului de 
afaceri. Pot fi eligibile toate cheltuielile 
propuse în Planul de afaceri indiferent de 
natura acestora, respectând condiţiile 
prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică 
a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, 
achiziţia de teren sau material biologic, 
efectuare de studii precum cel pentru 
sectorul pomicol sau privind potenţialul 
agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile 

Microîntreprindere 
IMM 
Persoană fizică autorizată 
Întreprindere 
individuală/familială 

Sprijinul public 
nerambursabil se 
acordă pentru o 
perioadă de maxim 
trei/ cinci ani (perioada 
de cinci ani se aplică 
doar pentru sectorul 
pomicol) și este de: 
 
50.000 de euro pentru 
exploatațiile între 
30.000 S.O. și 50.000 
SO; 
40.000 de euro pentru 
exploatațiile între 
12.000 S.O. și 29.999 
SO. 
Sprijinul pentru 
instalarea tinerilor 
fermieri se va acorda 
sub formă de sumă 
forfetară în două 
tranșe, astfel: 
 
75% din cuantumul 
sprijinului la semnarea 
Contractului de 
finanțare; 
25% din cuantumul 
sprijinului se va acorda 
în funcţie de 
implementarea corectă 
a Planului de afaceri, 
fără a depăși trei* ani 
(*cinci ani pentru 
exploatațiile pomicole), 

75% din 
cuantumul 
sprijinului la 
semnarea 
Contractului de 
finanțare; 
25% din 
cuantumul 
sprijinului se va 
acorda în 
funcţie de 
implementarea 
corectă a 
Planului de 
afaceri, fără a 
depăși trei* ani 
(*cinci ani 
pentru 
exploatațiile 
pomicole), de la 
semnarea 
contractului de 
finanțare. 

 

04.05.2021 https://www.afir.
info/ 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

relevante pentru implementarea corectă a 
Planului de Afaceri aprobat. 

de la semnarea 
contractului de 
finanțare. 
Acordarea sprijinului va 
fi proportională cu 
gradul de îndeplinire a 
Planului de afaceri. 

Masura 8 Submăsura 8.1 
Sprijin pentru 
împădurire / 
crearea de 
suprafețe 
împădurite 

Sprijinul acoperă următoarele costuri 
eligibile: 
 
costurile standard aferente elaborării 
proiectului tehnic de împădurire; 
costurile standard aferente lucrărilor de 
înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei tipuri 
de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi 
cele două categorii de teren (agricol, 
neagricol); 
costuri standard aferente lucrărilor de 
împrejmuire a plantației forestiere; 
costurile standard aferente lucrărilor de 
întreţinere a plantaţiei pentru cele trei 
tipuri de forme de relief (câmpie, deal, 
munte), acordate anual pentru o perioadă 
de maximum 6 ani; 
costurile standard pentru cele trei tipuri de 
forme de relief (câmpie, deal, munte) 
pentru maximum două lucrări de îngrijire a 
arboretelor, efectuate după închiderea 
stării de masiv; 
costuri standard aferente compensaţiilor 
pentru acoperirea pierderilor de venit 
agricol ca urmare a împăduririi terenurilor 
agricole, acordate pentru o perioadă de 12 
ani, începând cu anul de înființare a 
plantației; 
costuri pentru refacerea plantației în cazul 
apariţiei unui eveniment produs de factori 
biotici sau abiotici până la momentul 

Microîntreprindere 
Întreprindere Mare 
Autoritate publică locală 
ONG 
IMM 
Persoană fizică 
Instituție publică 
Persoană fizică autorizată 
Întreprindere 
individuală/familială 

Sprijinul financiar, 
acordat ca valoare fixă, 
este reprezentat de 
costuri standard pe 
hectar pentru 
împădurirea de terenuri 
agricole şi neagricole, 
sub forma a două 
prime, după cum 
urmează: 
 
Prima de înfiinţare a 
plantaţiilor forestiere, 
care acoperă şi 
costurile cu elaborarea 
proiectului tehnic de 
împădurire și 
împrejmuirea plantației 
(denumită Prima 1); 
Prima anuală, pentru o 
perioadă de 12 ani, 
pentru acoperirea 
costurilor de întreţinere 
şi îngrijire a plantaţiei 
forestiere şi pentru 
compensarea 
pierderilor de venit 
agricol ca urmare a 
împăduririi (denumită 
Prima 2). 

 26 februarie 
2021 

https://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/7/pr
ogramul-
national-de-
dezvoltare-rurala 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

realizării celei de a doua lucrări de 
întreţinere a plantaţiei din cursul primului 
an de împădurire; 
costuri standard legate de lucrările de 
întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau 
pentru anul 2, după caz, pentru suprafaţa 
plantaţiei neafectată de un eveniment 
produs de factori biotici sau abiotici, în 
cazul apariției acestuia până la efectuarea 
celei de a doua lucrări de întreținere a 
plantației. 

Costul standard aferent 
elaborării proiectului 
tehnic de împădurire 
este calculat în baza 
formulei 1: 
 
Cost elaborare proiect 
tehnic de împădurire: 
VB + n*VM*2%, unde: 
 
VB - costul minim 
necesar pentru 
elaborarea unui proiect 
de împădurire pe 
suprafața minimă 
admisă - 590 de euro; 
n (ha) - suprafața totală 
solicitată a fi 
împădurită în baza 
prezentei scheme; 
VM (euro) - costul 
mediu național de 
împădurire a unui 
hectar de teren agricol 
și neagricol (aferent 
lucrărilor de înființare și 
întreținere a plantațiilor 
- 8.889 de euro) 

Măsura 19 Submăsura 19.2 
Sprijin pentru 
implementarea 
acțiunilor în 
cadrul strategiei 
de dezvoltare 
locală 

OBIECTIVELE submăsurii 19.2: 
· Stimularea inovării; 
· Consolidarea identității locale și a 
profilului local; 
 
· Îmbunătățirea calității vieții și a 
atractivității zonei locale; 
 
· Soluționarea problemelor demografice; 
 

BENEFICIARII: 
· Entități juridice 
private/publice, stabilite prin 
fișa măsurii din Strategia de 
Dezvoltare Locală, cu 
respectarea prevederilor din 
Regulamentului Uniunii 
Europene 1305/ 2013; 
 

100% dar nu mai mult 
de 200.000 Euro/ 
proiect. 
 
· Pentru operațiunile 
specifice FEADR, GAL va 
stabili intensitatea 
sprijinului în limita 
maxima prevăzută în 

0 31 decembrie 
2023 

https://www.afir.
info/ 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în 
zonele LEADER; 
 
· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru 
tineri, femei, persoane în vârstă, persoane 
cu dizabilități și membrii minorităților; 
 
· Creșterea competitivității la nivel local; 
 
· Conservarea resurselor și protecția 
mediului natural· 
 

 Aplicarea unei abordări integrate și 
multisectoriale. 

· În cazul în care în Strategia 
de Dezvoltare Locală s-a 
identificat oportunitatea 
dezvoltării unor operațiuni 
de interes public pentru 
comunitate și teritoriul 
respectiv, pentru care niciun 
alt solicitant nu-și manifestă 
interesul, GAL poate fi 
beneficiar cu condiția 
aplicării măsurilor de evitare 
a conflictului de interese; 

Regulamentul (UE) nr. 
1305/ 2013. 
 
· Intensitatea sprijinului 
pentru operațiunile 
care ies din sfera 
Regulamentului va fi 
stabilită de GAL-uri 
astfel: 
 
– pentru operațiunile 
generatoare de venit: 
maximum 90%; 
 
– pentru operațiunile 
NEgeneratoare de 
venit: maximum 100%; 
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C. ALTE GRANTURI 
1. SCHEMA DE GRANTURI MICI „ELABORAREA PLANURILOR DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN MUNICIPALITĂȚI” 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prin schema de granturi 
mici, municipalităţile 
vor putea identifica 
impactul schimbărilor 
climatice la nivel 
local/regional, vor 
putea formula măsuri 
fezabile de atenuare si 
adaptare şi vor putea 
realiza un plan de 
implementare al 
acestor măsuri. 

Servicii de consultanță; 
Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de 
atenuare și adaptare la schimbările climatice; 
Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării 
factorilor de decizie interesati, pentru definirea 
problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările 
climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional; 
Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice 
pentru zonele urbane mari; 
 
Elaborarea unor studii în vederea identificării la nivelul 
municipalității a zonelor cu risc ridicat la schimbările 
climatice (insule de căldura, date meteorologice, 
disponibilitatea resurselor de apă și aglomerarea 
populației din puncte specifice); 
Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor 
interinstituționale necesare pentru asigurarea unei 
mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale apelor 
pluviale; 
 
Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană verde - 
albastru, cum ar fi acoperișurile verzi, fațadele verzi, 
coridoarele verzi, zonele umede, plantarea copacilor în 
parcări și de-a lungul drumurilor, grădini urbane sau 
grădini instituționale care servesc în principal scopuri 
educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc; 
Elaborarea unor studii privind identificarea zonelor 
(inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate scăzută de 
drenare a ap 

• autorități locale 
sau regionale 
(municipale/jude
țene) 

 

Valoarea 
minimă a unui 
proiect: 100.000 
de euro 

Valoarea 
maximă a unui 
proiect: 125.000 
de euro 

 29 martie 2021 http://www.mmediu
.ro/articol/lansarea-
schemei-de-
granturi-mici-sgs-1-
elaborarea-
planurilor-de-
atenuare-si-
adaptare-la-
schimbarile-
climatice-in-
municipalitati-
launch-of-the-small-
grants-scheme-sgs-
1-development-of-
adaptation-and-
mitigation-plans-in-
municipalities/3925 
 
 

http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
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2. MEDIAFUTURES: APEL DE PROIECTE PENTRU START-UP-URI, IMM-URI ȘI ARTIȘTI 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 MediaFutures va crea 
un centru transnațional 
european de inovare a 
datelor care va reuni 
start-up-urile, IMM-
urile și artiștii din lanțul 
valoric al mass-media 
pentru a oferi un 
program care se 
extinde pe modele 
standard pentru a veni 
cu modalități noi și 
neconvenționale prin 
care oamenii să se 
angreneze cu jurnalism 
de calitate, educație 
științifică și procesele 
democratice. 
 
Scopul final este 
crearea de produse, 
servicii și opere de artă 
digitale și experiențe 
care vor remodela 
lanțul valoric media 
prin aplicații 
inovatoare, incluzive și 
participative de date și 
conținut generat de 
utilizatori. 

Complexitate virală - Contabilitatea complexității 
coronavirusului prin alfabetizarea datelor 
 
Building briges - Reintegrarea comunităților în 
societate 
 
New Media-tors - Reimaginarea și reconstruirea 
rolului mediatorilor pentru a combate 
dezinformarea 

• Solicitanții vizați sunt 
artiști și/sau start-up-uri 
sub formă de IMM-uri sau 
grup de persoane (adică 
un startup poate fi legal 
încorporat sau nu): 
 

• IMM-uri 
• Grup de persoane: atunci 

când nu există un IMM 
constituit, solicitanții ar 
putea fi un grup între 2 și 
4 persoane: 

Artiști: O persoană fizică, un 
colectiv de indivizi sau o 
companie a cărei activitate 
principală, ca profesioniști sau 
studenți, este de natură 
artistică. Artistul trebuie să fi 
produs suficiente opere de artă 
pentru ca juriul să-și evalueze 
experiența artistică. 

Până la 80.000 
euro pentru 
start-up-
uri/IMM-uri 
și/sau 40.000 
euro pentru 
finanțarea 
artiștilor 

 28 ianuarie 
2021, ora 12:00 
(CET) 

https://mediafuture
s.eu/opencall/#open
-challenges 
 

 

https://mediafutures.eu/opencall/#open-challenges
https://mediafutures.eu/opencall/#open-challenges
https://mediafutures.eu/opencall/#open-challenges
https://mediafutures.eu/opencall/#open-challenges
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3. EUROPA CREATIVĂ, ACȚIUNEA PILOT I-PORTUNUS: APEL DE PROIECTE ADRESAT 
TRADUCĂTORILOR LITERARI 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Asistența pentru 
mobilitate i-Portunus 
este destinată acoperirii 
cheltuielilor legate de 
mobilitatea individuală: 
transport, cazare etc. 
 
Sprijinul financiar este 
destinat să acopere 
mobilitatea 
beneficiarului și nu 
numai transportul de 
mărfuri, opere de artă 
sau materiale. 

i-Portunus oferă sprijin financiar pentru 
finanțarea parțială a costului călătoriei 
(transport, cazare etc.) către o altă (sau mai 
multe) țări participante la programul Europa 
Creativă. 
 
Durata mobilității trebuie să fie între 7 și 60 de 
zile și trebuie să aibă loc înainte de 30 noiembrie 
2021. 
 
Călătoria poate fi continuă sau segmentată: 
 
• mobilitate continuă înseamnă că aveți o 

călătorie dus-întors sau o călătorie cu mai 
multe destinații. 

• mobilitate segmentată înseamnă că veți 
călători de mai multe ori către una sau mai 
multe destinații. 
 

Fiecare călătorie trebuie să dureze cel puțin cinci 
zile, iar numărul total de zile trebuie să fie între 7 
și 60 de zile. 
Obiectivul principal al mobilității dvs. este de 
preferință unul dintre următoarele: 
 
• colaborare internațională: de exemplu, cu 

un autor în cadrul unei traduceri literare; 
• rezidențe orientate spre producție; 
• dezvoltare profesională: de exemplu, veți 

participa la reuniuni, workshop-uri, ateliere, 
cursuri de masterat și alte tipuri de instruire 
în afara educației formale. 

Traducători literari (persoane 
fizice sau grupuri de până la 5 
persoane), cu vârsta de peste 
18 ani, având calificările 
educaționale și nivelurile de 
experiență și reședința legală 
într-una dintre țările 
participante în programul 
Europa Creativă 

Maximum 3.000 
de euro 

 28 februarie 
2021, ora 18:00 
CET 
 

https://www.i-
portunus.eu/about-
the-programme/call-
for-applications/call-
for-application-
literary-creation/ 
 

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/call-for-application-literary-creation/
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4. MFP: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ 
DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Schema de ajutor de 
stat are ca obiectiv 
dezvoltarea regională, 
prin realizarea de 
investiții iniţiale care 
determină crearea de 
minim 100 locuri de 
muncă, indiferent de 
dimensiunea 
beneficiarilor şi de 
valoarea investiţiei. 

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile 
salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 
consecutivi, ca urmare a creării de locuri de 
muncă. 
 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se 
acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții: 
 
• locurile de muncă sunt create direct de un 

proiect de investiţii; 
 
• locurile de muncă sunt create după 

depunerea cererii de acord pentru finanțare 
și după demararea investiţiei, dar nu mai 
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia. 

• întreprinderi nou-
înființate 

• întreprinderi în activitate 
• IMM-uri 
• întreprinderi mari 

2.700.000.000 
lei 

 Înregistrarea 
Cererilor de 
acord pentru 
finanțare se 
realizează în 
sesiune 
continuă. 
Acordurile de 
finanțare se pot 
emite până la 
data de 31 
decembrie 2023 

https://mfinante.gov
.ro/hg-332/20141 
 

https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
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5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021: SCHEMA DE GRANTURI MICI NR. 2 
SERVICII OUTREACH 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul acestei scheme 
de granturi mici este de 
a crește accesul 
persoanelor din 
grupurile vulnerabile la 
servicii de sănătate de 
tip outreach. 

• activități privind furnizarea de servicii de 
sănătate pentru sănătatea mamei și a 
copilului, „sănătatea femeilor” și planning 
familial; 

• activități privind prevenirea bolilor 
infecțioase (de exemplu, fără a se limita la 
tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, 
COVID-19). Prevenirea bolilor infecțioase 
poate fi realizată în conexiune cu vaccinarea, 
sesiuni de outreach care poate se derulează 
în zonele izolate; 

• activități privind prevenirea bolilor 
netransmisibile (boli cardiovasculare, 
cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate 
mintală, sănătate orală, nutritie și educatie 
fizică, etc); 

Beneficiari eligibili: ONG-urile 
stabilite în România ca 
persoane juridice; 

 
Parteneri eligibili:  

• din România: entități 
publice, ONG-uri, entități 
private (medici de 
familie), înființate ca 
persoane juridice române. 
Entitățile private vor 
trebui să îndeplinească 
cerințele art. 107 din 
Tratatul privind 
Functionarea Ununii 
Europene 8 (TFUE) prin 
oferirea de bunuri și 
servicii care nu afectează 
comețul cu Statele 
membre UE5; 
• din Statele 
donatoare: orice entitate 
publică sau privată, 
comercială sau 
necomercială, precum și 
organizații 
neguvernamentale 
înființate cu personalitate 
juridică într-unul dintre 
statele donatoare. 

1.000.000 euro  09 martie 2021, 
ora 17:00 

http://www.ro-
sanatate.ms.ro/inde
x.php/ro/schema-
de-granturi-mici-nr-
2-servicii-
outreach?fbclid=IwA
R3ZA9fLtVBJ7MJ6P1
Hoj0Nl8xiOItLWuOa
8ZSfvqy_8SjJ87qefrQ
VUz44 
 

http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/schema-de-granturi-mici-nr-2-servicii-outreach?fbclid=IwAR3ZA9fLtVBJ7MJ6P1Hoj0Nl8xiOItLWuOa8ZSfvqy_8SjJ87qefrQVUz44
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6. INNOVATION FUND - APEL PENTRU PROIECTE LA SCARĂ MICĂ 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivele acestei 
cereri sunt: 
• sprijinirea proiectelor 
la scară mică care 
demonstrează 
tehnologii extrem de 
inovatoare, procesele 
sau produsele, care 
sunt suficient de 
mature și au un nivel 
semnificativ potențialul 
de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră; 
• să ofere sprijin 
financiar adaptat 
nevoilor pieței și 
profilurilor de risc ale 
eligibililor proiecte, 
atrăgând în același timp 
resurse publice și 
private suplimentare; 
• completarea cererii la 
scară largă prin 
direcționarea 
proiectelor la scară mai 
mică oferind o altă 
oportunitate, în special 
pentru companiile mici 
și mijlocii să aibă sprijin 
pentru proiectul lor. 

• activități care sprijină inovarea în tehnologiile și 
procesele cu emisii reduse de carbon din sectoarele 
enumerate în anexa I la Directiva ETS, inclusiv carbonul 
ecologic captare și utilizare (CCU) care contribuie 
substanțial la atenuarea climatului schimbare, precum și 
produse de substituție; 
• activități care ajută la stimularea construcției și 
funcționării proiectelor care vizează la captarea și stocarea 
geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță a mediului; 
• activități care ajută la stimularea construcției și 
funcționării inovatoare energie regenerabilă și tehnologii 
de stocare a energiei 

• persoane juridice 
• entități private 
• entități publice 
• organizații 
internaționale 

100.000.000 
euro sunt 
eligibile 
proiectele cu un 
total al 
cheltuielilor de 
capital ce 
variază între 
2.500.000 și 
7.500.000 euro 

 10 martie 2021 https://ec.europa.e
u/inea/en/news-
events/newsroom/c
ommission-invests-
%E2%82%AC100-
million-innovative-
clean-technology-
projects 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
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7. GRANTURILE SSE ȘI NORVEGIENE: „CAPACITATE SPORITĂ DE A FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ” - 
ENERGIE HIDROENERGETICĂ 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul programului 
este obținerea unei 
energii mai puțin 
consumatoare de 
carbon și o siguranță 
sporită a aprovizionării. 
 
„Programul energetic în 
România”  va contribui 
la obiectivele generale 
ale Granturilor SEE și 
Norvegiene 2014-2021, 
respectiv reducerea 
economiei și socialului 
disparități în Spațiul 
Economic European 
(SEE) și consolidarea 
relațiilor bilaterale. 
Programul urmărește să 
stimuleze și să se 
dezvolte pe termen 
lung cooperarea dintre 
Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia și România. 

• renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice 
existente, mici sau mari, pentru a crește puterea 
capacității de generare și eficienței producției; 
• construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică 
(SSHPP) (<10 MW capacitate instalată); 
• activități de creștere a capacității rezervorului pentru 
generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui 
proiect; 
• instruirea personalului cu privire la utilizarea și 
întreținerea echipamentelor, oferite de către furnizorul 
echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de 
investiții (activitate secundară în investiție proiect). 

• entități private 
• entități publice 
• entități comerciale 
• entități 
necomerciale 
• ONG 

Între 200.000 și 
2.000.000 euro 

 31 martie 2021, 
ora 14:00 

https://www.innov
asjonnorge.no/en/s
tart-page/eea-
norway-
grants/Programmes
/reneweable-
energy/romania-
energy/call-for-
proposals-
hydropower/ 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
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8. MECANISMUL FINANCIAR SEE ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI – APEL DE PROIECTE DE COOPERARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul principal al 
proiectelor de 
cooperare în 
învăţământul 
universitar îl reprezintă 
modernizarea 
/innovarea 
curriculumului, 
schimbul de bune 
practici în ceea ce 
priveste metodele de 
predare şi organizarea 
de mobilitati de scurtă 
durată pentru studenţi 
şi cadrele didactice. 

Întâlniri transnaționale de management de proiect: 
întâlniri între partenerii de proiect în scopuri de 
implementare și coordonare. Perioada de activitate va fi 
de până la 4 zile lucrătoare. Numărul maxim de reuniuni 
eligibile ale proiectelor transnaționale va fi de 4 - pentru 
proiectele cu o durată mai mare de 12 luni și 2 - pentru 
proiectele cu o durată mai mică de 12 luni. 
 
Mobilitate pe termen scurt a studenților. Perioada de 
învățare transnațională este cuprinsă între zile și 30 de zile. 
Dacă este necesar, activitățile de învățare pot combina 
perioada de mobilitate fizică (până la 30 de zile în total) cu 
activități virtuale (adică utilizarea tehnologiilor informației 
și comunicațiilor, cum ar fi spații de lucru colaborative, 
streaming live, videoconferință, social media etc. 
prelungirea rezultatelor învățării mobilității fizice) 
 
Programe intensive de studiu („Școli de vară”). Perioada 
de activitate este cuprinsă între 5 zile și 30 de zile. 
Participarea personalului didactic (inclusiv profesori 
invitați / experți / specialiști / profesioniști) la activitate 
este între zi și 30 de zile. 
 
Un program de studiu intensiv (ISP) este un program scurt 
de studiu care reunește studenți și personal didactic din 
instituțiile de învățământ superior partenere, precum și 
alți profesori relevanți invitați / experți / specialiști / 
profesioniști pentru: 

• Instituţii de 
învăţământ 
universitar 
(universităţi) din 
România acreditate, 
care deţin o Cartă 
Erasmus pentru 
Învăţământul 
Universitar (ECHE) 
 
• *Instituțiile de 
învățământ 
universitar din Statele 
Donatoare sunt 
încurajate să participe 
în calitate de 
parteneri în proiecte 
de cooperare cu 
universități din 
România 

Între 20.000 și 
200.000 euro 

 15 februarie 
2021, ora 13:00 

https://www.innov
asjonnorge.no/en/s
tart-page/eea-
norway-
grants/Programmes
/reneweable-
energy/romania-
energy/call-for-
proposals-
hydropower/ 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
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9. EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME: FACILITAREA SCHIMBURILOR ȘI 
PARTENERULUI STRATEGIC ÎNTRE CLUSTERE ȘI ECOSISTEME SPECIALIZATE ȘI ORAȘE DIN 

EUROPA 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al 
acestei acțiuni este de a 
consolida excelența 
gestionării clusterelor și 
de a facilita schimburile 
și parteneriatul 
strategic între clustere 
și ecosisteme 
specializate și orașe din 
Europa, inclusiv prin 
implementarea 
schemei de mobilitate 
„ClusterXchange”. 
Deoarece 
managementul 
clusterelor de înaltă 
calitate și conexiunile 
strategice între clustere 
sunt elemente cheie ale 
unor clustere de succes 
de nivel mondial, 
acțiunea are ca scop 
încurajarea 
competitivității IMM-
urilor și asistarea 
companiilor să acceseze 
cu succes piețele 
globale. 
 

Tipurile de activități eligibile trebuie să cuprindă: 
• sprijinirea dezvoltării abilităților de gestionare a 
clusterelor; 
• noi servicii pentru membrii clusterului; 
• organizarea de activități de înfrățire, colaborare, rețea și 
învățare; 
• activități comune pentru implementarea business-to-
business (B2B) și proiecte de colaborare cluster-to-cluster 
(C2C). 
De asemenea, trebuie să includă implementarea 
„ClusterXchange” prin facilitarea promovării, recrutării, 
potrivirii și urmăririi schimburilor pe termen scurt de la 
organizații de tip cluster, IMM-uri, furnizori de formare 
profesională, organizații de sprijin pentru extindere, 
companii mari și personal din autoritățile publice și agenții 
de inovare care sunt active într-un cluster dintr-o țară 
participantă COSME.R 

Entități cu 
personalitate juridică. 
Aceasta poate 
include: 
 
• persoane juridice cu 
scop lucrativ sau 
nonprofit, 
• organisme publice 
sau private. 

Maximum 
500.000 euro 

 2 februarie 
2021, ora 
17:00CET 

https://ec.europa.eu
/easme/en/section/
cosme/cos-cluster-
2020-3-03-
european-cluster-
excellence-
programme-
clusterxchange-
scheme 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul specific este 
de a spori colaborarea, 
crearea de rețele și 
învățarea organizațiilor 
din cluster și a 
membrilor acestora 
despre 
profesionalizarea 
serviciilor specializate și 
personalizate de 
sprijinire a afacerilor 
furnizate sau canalizate 
către IMM-uri. 
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10. PROGRAMUL ORIZONT 2020 - EUROPEAN GREEN DEAL: FEZABILITATEA INDUSTRIALĂ A 
RUTELOR CATALITICE PENTRU ALTERNATIVE DURABILE LA RESURSELE FOSILE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Dezvoltarea și 
implementarea 
sistemelor de materiale 
catalitice extrem de 
inovatoare și reciclabile 
pentru a facilita 
producția de 
combustibili sintetici și 
substanțe chimice din 
emisiile de gaze de 
ardere industriale: în 
principal CO2 (dar și CO 
și H2), urmărind 
creșterea cu 50% a 
eficienței globale 
comparativ cu statul de 
-arta; 

Acțiuni de inovare (IA) 
Acțiune constând în principal din activități care vizează 
direct producerea de planuri și aranjamente sau proiecte 
pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau 
îmbunătățite. În acest scop, acestea pot include 
prototiparea, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea 
pe scară largă a produselor și replicarea pieței. 
O „demonstrație sau pilot” își propune să valideze 
viabilitatea tehnică și economică a unei tehnologii, 
produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite 
într-un mediu operațional (sau aproape de operațional), 
indiferent dacă este industrial sau altfel, implicând, după 
caz, o scară mai mare prototip sau demonstrator. 
O „replicare a pieței” își propune să susțină prima aplicație 
/ desfășurare pe piață a unei inovații care a fost deja 
demonstrată, dar care nu a fost încă aplicată / desfășurată 
pe piață din cauza eșecurilor pieței / barierelor în calea 
adoptării. „Replicarea pieței” nu acoperă mai multe 
aplicații pe piață ale unei inovații care a fost deja aplicată 
cu succes o dată pe piață. 
„În primul rând” înseamnă nou cel puțin pentru Europa 
sau nou cel puțin pentru sectorul aplicațiilor în cauză. 
Adesea, astfel de proiecte implică o validare a 
performanțelor tehnice și economice la nivel de sistem în 
condițiile reale de funcționare oferite de piață. 
Proiectele pot include activități limitate de cercetare și 
dezvoltare. 

Persoane juridice 
stabilite în 
următoarele țări și 
teritorii: 
 
• Statele membre 

ale Uniunii 
Europene, 
inclusiv regiunile 
lor 
ultraperiferice; 

• Țările și 
teritoriile de 
peste mări 
legate de statele 
membre; 

Țările asociate 
Orizont 2020 

Comisia 
consideră că 
propunerile 
care solicită o 
contribuție din 
partea UE de 
până la 40 
milioane EUR și 
cu o durată de 
până la 5 ani ar 
permite 
abordarea 
corespunzătoar
e a acestei 
provocări 
specifice. 

 26 ianuarie 
2021, ora 17:00 
CET 

https://ec.europa.eu
/info/funding-
tenders/opportuniti
es/portal/screen/op
portunities/topic-
details/lc-gd-3-1-
2020;freeTextSearch
Keyword=european
%20green%20deal;t
ypeCodes=1;statusC
odes=31094502;pro
gramCode=null;prog
ramDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode
=Default;sortQuery=
submissionStatus;or
derBy=asc;onlyTend
ers=false;topicListKe
y=topicSearchTableP
ageState 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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11. PROGRAMUL ORIZONT 2020 - EUROPEAN GREEN DEAL: PACHETE DE INOVARE DE TIPUL 
CLIMATE-RESILIENT PENTRIU REGIUNILE UE 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contrib
uţia 

solicitan
tului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Sprijinirea obiectivelor 
Acordului european 
european, în special 
noua strategie a UE 
privind adaptarea la 
schimbările climatice, 
strategiile UE privind 
biodiversitatea, 
bioeconomia și 
economia circulară, 
obiectivele 
mecanismului de 
protecție civilă al 
Uniunii, precum și 
programul pentru aer 
curat pentru Europa. 

1. Pachete de inovare pentru adaptarea 
transformativă a regiunilor și 
comunitățiloreuropene (Acțiuni de 
inovare - IA) 

2.  Sprijiniți proiectarea, testarea și 
modernizarea pachetelor de inovare 
(Acțiune de coordonare și asistență - 
CSA) 

Persoane juridice 
stabilite în următoarele 
țări și teritorii: 
 
• Statele membre 

ale Uniunii 
Europene, inclusiv 
regiunile lor 
ultraperiferice; 

• Țările și teritoriile 
de peste mări 
legate de statele 
membre; 

Țările asociate Orizont 
2020 

Acțiune de inovare (IA):  
•Comisia consideră că 
propunerile de 
evaluare a impactului 
care solicită o 
contribuție din partea 
UE între 10 și 15 
milioane EUR ar 
permite abordarea 
adecvată a provocării 
specifice. Cu toate 
acestea, acest lucru nu 
exclude depunerea și 
selectarea propunerilor 
care solicită alte sume. 
 
Acțiune de coordonare 
și sprijin (CSA): 
•Comisia consideră că 
propunerile CSA care 
solicită o contribuție în 
valoare de 3 milioane 
EUR ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. Cu 
toate acestea, acest 
lucru nu exclude 
depunerea și selectarea 
propunerilor care 
solicită alte sume. 

 26 ianuarie 
2021, ora 17:00 
CET 

https://ec.europa.eu
/info/funding-
tenders/opportuniti
es/portal/screen/op
portunities/topic-
details/lc-gd-1-3-
2020;freeTextSearch
Keyword=european
%20green%20deal;t
ypeCodes=1;statusC
odes=31094502;pro
gramCode=null;prog
ramDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode
=Default;sortQuery=
submissionStatus;or
derBy=asc;onlyTend
ers=false;topicListKe
y=topicSearchTableP
ageState 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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12. PROGRAMUL ORIZONT 2020 - EUROPEAN GREEN DEAL: TEHNOLOGII INOVATOARE DE 
ENERGIE REGENERABILĂ TRESTRĂ ȘI OFFSHORE ȘI INTEGRAREA LOR ÎN SISTEMUL ENERGETIC 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

   Persoane juridice 
stabilite în 
următoarele țări și 
teritorii: 
 
• State membre 

ale Uniunii 
Europene, 
inclusiv regiunile 
ultraperiferice; 

• Țările și 
teritoriile de 
peste mări legate 
de statele 
membre; 

Țările asociate Orizont 
2020 

Comisia consideră că 
propunerile care solicită 
o contribuție din partea 
UE între 3 și 6 milioane 
de euro ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. 

Însă, acest lucru nu 
exclude depunerea și 
selectarea propunerilor 
care solicită alte sume. 

 26 ianuarie 2021 https://www.fonduri
-structurale.ro/alte-
finantari/376/progra
mul-orizont-2020-
european-green-
deal-tehnologii-
inovatoare-de-
energie-
regenerabila-
terestra-si-offshore-
si-integrarea-lor-in-
sistemul-energetic 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/376/programul-orizont-2020-european-green-deal-tehnologii-inovatoare-de-energie-regenerabila-terestra-si-offshore-si-integrarea-lor-in-sistemul-energetic


 

56 
 

13. PROGRAMUL ORIZONT 2020 - EUROPEAN GREEN DEAL: CĂTRE ORAȘE NEUTRE DIN PUNCT 
DE VEDERE CLIMATIC ȘI INOVATOARE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul acestui apel 
este de a dezvolta o 
platformă unică 
care să ofere 
expertiza tehnică, 
de reglementare, 
financiară și socio-
economică 
necesară, precum și 
asistență pentru 
orașe pentru 
dezvoltarea și 
implementarea 
planurilor lor de 
acțiune climatică și 
a planurilor de 
acțiune inovare 
socială aferente. 

Activitatea 1: Planuri de acțiune climatică și 
inovație Green Deal: 
Activitatea 2: Pregătirea și finanțarea 
proiectelor de investiții: 
Activitatea 3: Inovare socială și implicarea 
cetățenilor: 
Activitatea 4: Cercetare și inovare pentru 
transformarea orașelor neutre din punct de 
vedere climatic. 

Persoane juridice 
stabilite în 
următoarele țări și 
teritorii: 
• Statele membre 

ale Uniunii 
Europene, 
inclusiv regiunile 
lor 
ultraperiferice; 

• Țările și 
teritoriile de 
peste mări legate 
de statele 
membre; 

• Țările asociate 
Orizont 2020 

*Proiectul poate 
implica organizații de 
cercetare, mediul 
academic, industrie, 
inclusiv antreprenori 
sociali, sectorul 
financiar, inclusiv 
finanțatorii de impact, 
investitori, filantropi, 
ONG-uri, autorități 
naționale și locale și 
cetățeni. 

Comisia consideră că 
dimensiunea proiectelor 
pilot ar trebui să varieze 
între 0,5 milioane EUR și 
1,5 milioane EUR, în 
funcție de impactul 
preconizat al proiectelor 
propuse. 

 26 ianuarie 
2021, ora 17:00 
CET 

https://ec.europa.eu
/info/funding-
tenders/opportuniti
es/portal/screen/op
portunities/topic-
details/lc-gd-1-2-
2020;freeTextSearch
Keyword=european
%20green%20deal;t
ypeCodes=1;statusC
odes=31094502;pro
gramCode=null;prog
ramDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode
=Default;sortQuery=
submissionStatus;or
derBy=asc;onlyTend
ers=false;topicListKe
y=topicSearchTableP
ageState 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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14. PROGRAMUL ORIZONT 2020 - EUROPEAN GREEN DEAL: PREVENIREA ȘI COMBATEREA 
INCENDIILOR EXTREME PRIN INTEGRAREA ȘI DEMONSTRAREA MIJLOACELOR INOVATOARE 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Noul context al 
incendiilor extreme 
necesită 
accelerarea 
schimbării către 
implementarea unei 
abordări mai 
holistice de 
gestionare a 
incendiilor, care 
integrează 
aspectele de mediu, 
climă, sănătate și 
securitate / 
securitate, culturale 
și socio-economice. 

Subtema 1 (Acțiuni de inovare) 
Faza A - Prevenire și pregătire 
Faza B - Detectare și răspuns 
Faza C - Restaurare și adaptare 
Subtema 2 (Acțiune de coordonare și sprijin) 
Propunerile trebuie să abordeze doar una 
dintre cele două subteme. 

Persoane juridice 
stabilite în 
următoarele țări și 
teritorii: 
• Statele membre 

ale Uniunii 
Europene, 
inclusiv regiunile 
lor 
ultraperiferice; 

• Țările și teritoriile 
de peste mări 
legate de statele 
membre; 

• Țările asociate 
Orizont 2020 

*Este încurajată 
cooperarea 
internațională 
multilaterală, în 
special cu Statele 
Unite, Canada, 
Australia, Rusia, 
Japonia, Brazilia, 
America de Sud, 
Indonezia și Africa de 
Sud pentru a valorifica 
cunoștințele, resursele 
și cele mai bune 
practici, dar și pentru 
a reduce riscurile și a 
crește impactul la 
nivel mondial. 

Comisia consideră că 
propunerile care solicită 
o contribuție din partea 
UE între 2 și 3 milioane 
EUR ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. 

Însă, acest lucru nu 
exclude depunerea și 
selectarea propunerilor 
care solicită alte sume. 

 26 ianuarie 
2021, ora 17:00 
CET 

https://ec.europa.eu
/info/funding-
tenders/opportuniti
es/portal/screen/op
portunities/topic-
search;freeTextSearc
hKeyword=european
%20green%20deal;t
ypeCodes=1;statusC
odes=31094502;pro
gramCode=null;prog
ramDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode
=Default;sortQuery=
submissionStatus;or
derBy=asc;onlyTend
ers=false;topicListKe
y=topicSearchTableP
ageState 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=european%20green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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15. ACTIVE CITIZENS FUND - FONDUL ENTRU RELAȚII BILATERALE, APELUL 2 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul apelului este 
de a sprijini 
organizațiile 
neguvernamentale din 
România și entități din 
statele donatoare în 
dezvoltarea de 
parteneriate durabile și 
în pregătirea și 
depunerea unei Cereri 
de finanțare pentru un 
proiect în parteneriat 
cu statele donatoare în 
cadrul ACF România. 

Activitățile de mobilitate susținute prin 
Fondul de Relații Bilaterale vor: 
• Aborda temele propuse prin 

domeniile de asistență și 
rezultatele așteptate ale ACF 
România și 

• Fi descrise coerent în cadrul 
Cererii de finanțare și 

• Sublinia relevanța și contribuția la 
îndeplinirea obiectivului Fondului 
pentru Relații Bilaterale și a 
prezentului Apel pentru Cereri de 
finanțare și 

• Prezenta clar motivația de a 
implementa proiectul de 
mobilitate cât și experiența 
solicitantului și entității/ 
entităților din statele donatoare, 
structura proiectului de 
mobilitate, cu descrieri clare și 
coerente ale activităților propuse 
(inclusiv detalierea unui plan zilnic 
pentru mobilitate) și, de 
asemenea, activitățile de 
continuare după mobilitate. 

• ONG;  
• Fundațiile județene pentru 

tineret și a municipiului 
București și Fundația 
Națională pentru Tineret;  

• Crucea Roşie Română şi 
structurile sale cu 
personalitate juridică; 

• Entitățile înființate legal 
într-unul dintre statele 
donatoare (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia), 
care intenționează să 
participe la un proiect în 
parteneriat în cadrul ACF 
România 

Între 1.000-3.000 
euro per proiect* 

*Cu o limită 
maximă de 1.500 
euro per 
participant per 
călătorie 

 01 aprilie 2021, 
ora 23:59* 
 
*Procesul de 
evaluare și 
selecție se va 
derula continuu, 
fondurile 
disponibile 
pentru această 
rundă putând fi 
epuizate până la 
data 
menționată. 

https://activecitizen
sfund.ro/apel2-
bilaterale/#docume
nte 
 

https://activecitizensfund.ro/apel2-bilaterale/#documente
https://activecitizensfund.ro/apel2-bilaterale/#documente
https://activecitizensfund.ro/apel2-bilaterale/#documente
https://activecitizensfund.ro/apel2-bilaterale/#documente
https://activecitizensfund.ro/apel2-bilaterale/#documente
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16. FONDUL DE INOVARE - APEL DE PROIECTE PENTRU DEMONSTRAREA TEHNOLOGIILOR 
INOVATOARE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivele acestui apel sunt: 
 
• să sprijine proiecte care 

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

• să ofere sprijin financiar 
adaptat nevoilor pieței și 
profilurilor de risc ale 
proiectelor eligibile, 
atrăgând în același timp 
resurse publice și private 
suplimentare. 

 
Se dorește ca proiectele ce 
vor fi finanțate prin acest 
apel să contribuie la tranziția 
către o economie neutră din 
punct de vedere climatic și la 
atingerea obiectivelor politice 
prevăzute în Strategia pe 
termen lung a Comisiei și 
Pactul Verde European. 

• activități care susțin inovația în 
tehnologii și procese cu emisii 
reduse de carbon în sectoarele 
enumerate în anexa I la Directiva 
ETS a UE, inclusiv captarea și 
utilizarea de carbon într-un mod 
sigur pentru mediu  care 
contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și a 
produselor care le înlocuiesc pe 
cele cu consum de carbon 
produse în sectoarele 
enumerate în anexa I la Directiva 
ETS UE, 

• activități care ajută la stimularea 
construcției și funcționării 
proiectelor care vizează 
captarea și stocarea geologică 
de CO2 în condiții de siguranță a 
mediului; 

• activități care ajută la stimularea 
construcției și funcționării 
tehnologiilor inovatoare de 
energie regenerabilă și de 
stocare a energiei. 

Persoane juridice 
direct responsabile de 
implementarea și 
gestionarea 
proiectului, împreună 
cu alți solicitanți (să nu 
acționeze ca 
intermediar), și care 
aparțin uneia dintre 
următoarele categorii: 
 
• entități private, 
• entități publice 

sau 
• organizații 

internaționale 

Valoarea maximă a 
grantului este stabilită 
pentru fiecare proiect pe 
baza calculului de 
costuri relevante 
efectuat conform 
metodologiei și acoperă 
până la 60% din 
costurile relevante ale 
proiectelor. 

Grantul va fi plătit în 
sume forfetare (lump 
sum) 

 Etapa I: 29 
octombrie 2020, 
17:00 CET 
 
Etapa 2: 23 iunie 
2021, 17:00 CET 

https://ec.europa.eu
/clima/policies/inno
vation-fund_en 

 
 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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17. FRDS – APELUL 2 PENTRU PROPUNERI DE INIȚIATIVE BILATERALE ÎN CADRUL „DEZVOLTARE 
LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul de propuneri 
de inițiative 
bilaterale vizează 
facilitarea 
schimbului și 
transferului de 
informații, 
cunoștințe, 
tehnologie, 
experiență și bune 
practici între 
Promotorii de 
Proiect și partenerii 
lor din România, pe 
de o parte, 
respectiv entități 
relevante din 
Statele Donatoare 
și/ sau organizații 
internaționale, pe 
de altă parte, în 
domenii de interes 
și pe teme specifice 
proiectelor 
finanțate prin 
Programul 
Dezvoltare locală. 

Prin intermediul apelului este sprijinită 
participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, 
sesiuni de formare și ateliere de lucru, vizite de 
studiu, conferințe, seminare și alte activități 
similare. Activitățile bilaterale propuse se vor 
axa pe teme relevante pentru obiectivele și 
activitățile proiectului finanțat în cadrul 
Programului și vor contribui la îmbunătățirea 
rezultatelor acestuia. 

Entitățile sau 
organizațiile 
internaționale 
implicate (în calitate 
de Promotori de 
Proiect sau de 
parteneri) în 
implementarea unui 
proiect finanțat în 
cadrul Programului 
Dezvoltare locală din: 
 
România, 
Islanda, 
Liechtenstein și 
Norvegia 

Maximum 5.000 €   1 mai 2024* https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul
-2-transfer-de-
bune-practici/ 
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18. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul 
programului este 
acordarea unui 
sprijin în favoarea 
restructurării şi a 
reconversiei 
plantaţiilor- una din 
măsurile de 
administrare a 
potenţialului 
productiv viticol 
care a fost luată de 
Comisia Europeană, 
atât pentru a întări 
echilibrul pieţei 
vitivinicole, cât şi în 
vederea unei mai 
bune adaptări a 
ofertei la cerere 
pentru anumite 
tipuri de produse 
vitivinicole. 

Tipurile de activități care pot fi finanțate includ: 
 
• reconversia soiurilor, inclusiv prin 

supraaltoire, realizată prin plantare pe 
același amplasament ori pe alt 
amplasament echivalent ca suprafață, cu 
soiurile de viță-de-vie pentru struguri de 
vin prevăzute în anexa nr. 2 din OMADR nr. 
1508 / 2018 cu modificările şi completările 
ulterioare 

• reamplasarea parcelelor viticole; 
• replantarea ca urmare a defrișării 

obligatorii a plantațiilor viticole, din motive 
sanitare sau fitosanitare, în conformitate 
cu anexa nr. 6 din OMADR nr. 1508 / 2018 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Modernizare, prin: 
• proiectare, instalare/înlocuire sistem de 

susținere pentru conducere și palisaj; 
• modernizarea formei de conducere a viței-

de-vie prin trecerea de la cultura joasă la 
cultura semiînaltă și înaltă; 

• modernizarea sistemului de susținere prin 
înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri 
de sârme, dintre care minimum două 
duble, la sistemul pentru conducere și 
palisaj în vederea susținerii butucilor și 
conducerea lăstarilor; 

• instalarea de sisteme de irigații prin 
picurare, eligibile la finanțare, inclusiv 
pentru viticultorii care au accesat 
programele anterioare de 
restructurare/reconversie a plantațiilor 
viticole. 

Producătorii viticoli, 
persoane fizice sau 
juridice care dețin 
și/sau exploatează 
suprafețe de viță-de-
vie 

Maximum 75% din 
valoarea costurilor 
restructurării 

 Pentru perioada 
2019 - 2023, 
planurile 
individuale se 
depun în sesiune 
continuă la DAJ ( 
Direcția Agricolă 
Județeană) și a 
municipiului 
București, iar 
cererile de 
finanțare se 
depun în termen 
de 30 de zile 
calendaristice de 
la data aprobării 
planurilor 
individuale la 
sediile centrelor 
județene ale 
APIA. 
 
Termenul limită 
pentru 
finalizarea 
programelor de 
reconversie/rest
ructurare 
aferente 
Programului 
Național de 
Sprijin în 
sectorul 
vitivinicol 2019-
2023 este 31 
iulie 2023. 

https://www.fondu
ri-
structurale.ro/alte-
finantari/342/progr
amul-national-de-
sprijin-in-sectorul-
vitivinicol-2019-
2023 
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19. REȚEAUA DIGI-B-CUBE: SCHEMA DE VOUCHERE PENTRU IMM-URILE INOVATIVE ÎN DOMENIUL 
MEDICAL 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Finanțarea va 
susține inițierea și 
propagarea 
colaborării 
intersectoriale care 
va avea efecte de 
lungă durată asupra 
transferului de 
tehnologie și va 
duce la noi inovații, 
soluții, dezvoltarea 
de produse sau 
servicii. 

• Vouchere pentru dezvoltare prototip: 
• Vouchere de inovare pentru soluții 

personalizate: 
•  

• IMM-uri (inclusiv 
start-up-uri) 

Vouchere pentru 
dezvoltare prototip:  

• până la 20.000 
euro/IMM 

• până la 60.000 
euro/proiect 

Vouchere de inovare 
pentru soluții 
personalizate: 

• până la 50.000 
euro/IMM 

• până la 150.000 
euro/proiect 

Buget total  2.700.000 
euro 

 Termen I: 29 
iulie 2020 
 
Termen II: 3 
februarie 2021 

https://digibcube.e
u/open-
calls/?fbclid=IwAR0
YKIhLZDPLhXXLI5H-
pghliSw4QDc9Pb_O
-
qb3cxPbJnFGEh3OA
PLX5DM 
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20. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 1: PARTICIPARE CIVICĂ ÎN ZONE INSUFICIENT DESERVITE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul 
acestui Apel 
este de a 
stimula 
implicarea 
civică în zone și 
pentru grupuri 
țintă insuficient 
deservite. 

Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns 
rapid: 

• Îmbunătăţirea educației civice și a 
drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de 
parteneriate între ONG-uri mari/cu 
experiență și ONG-uri mai mici/cu mai 
puţină experienţă; 

• Susţinerea participării active a cetățenilor 
în activități civice; 

• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind 
susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc; 

• Organizarea de activități educaționale (în 
afara sistemului formal) privind protecția 
mediului/ schimbărilor climatice prin 
metode experiențiale, inovatoare și 
creative. Acestea ar putea viza cetățenii, 
profesorii, elevii/studenţii etc; 

• Inițiative de advocacy şi de monitorizare 
a politicilor prin abordări participative 
privind problemelegate de protecția 
mediului/ 
schimbărilorclimatice.Litigii/cazuri 
întreprinse în justiție în legătură cu 
protecția mediului/ schimbărilorclimatice 
(consiliere, asistență juridică etc.). 

• ONG 
• Fundațiile pentru tineret 

de la nivel județean și ale 
municipiului București, 

• Fundația Națională pentru 
Tineret, 

• Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România și 
structurile sale cu 
personalitate juridică 

 Granturi mici 

Între 5.000 și 
50.000 Euro 

Granturi tip 
răspuns rapid 

Între 5.000 și 
15.000  Euro 

Granturi mici: 

Proces de 
aplicare continuu 
cu trei sesiuni de 
evaluare si trei 
date limită 

 

 Granturi mici: 
 
Proces de aplicare 
continuu cu trei 
sesiuni de evaluare si 
trei date limită de 
depunere a 
proiectelor pentru 
fiecare sesiune de 
evaluare: 
 
11 Martie 2020; 16:00 
(ora României) 
pentru prima sesiune 
de evaluare 
11 Noiembrie 2020; 
16:00 (ora României) 
pentru a doua sesiune 
de evaluare 
30 Iunie 2021; 16:00 
(ora României) 
pentru a treia sesiune 
de evaluare 
 
Granturi tip răspuns 
rapid: 
 
Proces de aplicare şi 
evaluare continuu, pe 
măsură ce se primesc 
aplicațiile: 
 
27 Aprilie 2023; 16:00 
(ora României) 

https://activecitiz
ensfund.ro/apel-
1/ 

 

https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
https://activecitizensfund.ro/apel-1/
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   21. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 4: CONŞTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ŞI TRATAMENT EGAL 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul acestui 
Apel este 
creșterea gradului 
de conștientizare 
a drepturilor 
omului / 
tratament egal, la 
nivel local, în 
zonele insuficient 
deservite sau 
pentru grupurile 
țintă insuficient 
deservite. 

• Granturi mici și Granturi tip răspuns rapid 
• Campanii pentru creșterea nivelului de 

conștientizare, abordarea stereotipurilor și 
susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor 
pozitive în atitudini și practici legate de: 

• drepturile omului, 
• egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB) 
• Promovarea și crearea de spații sigure și 

motivaționale pentrucetățenii pentru a identifica și 
raporta situații de încălcare a drepturilor omului, ase 
implica activ în apărarea drepturilor omului și 
promovarea tratamentului egal. Aceasta include 
dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, 
pagini web accesibile, mecanisme etc. 

• Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau 
private(mass media, dar nu exclusiv) în vederea 
promovării și apărării drepturilor omului. Acestea 
pot include: 

• campanii de conștientizare; 
• advocacy pentru drepturile omului / tratament egal; 
• raportarea infracțiunilor motivate de ură, a 

discriminării, a incălcării drepturilor omuluietc. 
• colectarea de informațiicu privire la respectarea 

drepturilor omului (inclusiv prin jurnalism de 
investigație); 

• furnizarea de asistență mulidisciplinară victimelor 
incălcărilor drepturilor omuluietc. 

• facilitarea accesului laexpertiză în domeniul 
drepturilor omului; 

• abordarea dreptului la libertate de expresiein 
contextulrespectării drepturilor omului (in special in 
cazul mass media și al jurnalismului de investigație); 

• o mai bună acoperire (outreach) a grupurilor 
afectate de încălcări ale drepturilor omului; 

• ONG 
• Fundațiile pentru tineret 

de la nivel județean și 
ale municipiului 
București precum și 
Fundația Națională 
pentru Tineret 

• Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România 
și structurile sale cu 
personalitate juridică 

 
Pot fi parteneri de proiect: 
 
• ONG 
• Entități publice 
• Entități private înființate 

ca persoane juridice fie 
în: România, State 
Donatoare, State 
Beneficiare și/sau țări 
din afara Spațiului 
Economic European care 
au o graniță comună cu 
România 

• Orice organizație 
internațională, organism 
sau agenție a acesteia 

 Granturi 
mici 

Între 5.000 
și 50.000 
Euro 

Granturi 
tip răspuns 
rapid 

Între 5.000 
și 15.000  
Euro 

Alocare 
specială 

250.000 
Euro 
pentru 
Egalitate de 
gen și 
violență 
bazată pe 
gen 

250.000 
Euro  

 Granturi mici 
 
Proces de aplicare 
continuu cu trei 
sesiuni de evaluare 
și 3 date limită de 
depunere a 
proiectelor pentru 
fiecare sesiune de 
evaluare: 
 
11 Martie 2020; 
16:00 – pentru 
prima sesiune de 
evaluare: 
11 Noiembrie 2020; 
16:00 – pentru a 
doua sesiune de 
evaluare 
30 Iunie 2021; 16:00 
– pentru a treia 
sesiune de evaluare 
 
Granturi tip răspuns 
rapid 
 
Proces de aplicare şi 
evaluare continuu, 
pe măsură ce se 
primesc aplicatiile. 
 
27 Aprilie 2023; 
16:00. 

https://activecitiz
ensfund.ro/apel-
4/ 
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           22. KAUFLAND ROMÂNIA ȘI ASOCIAȚIA ACT FOR TOMORROW - APELUL START ONG, EDIȚIA 2020 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul principal 
al programului 
este acela de a 
încuraja 
organizațiile 
non-
guvernamentale
, grupuri 
informale/de 
inițiativă și 
instituțiile să 
dezvolte și să 
implementeze 
proiecte de 
responsabilitate 
socială, în 
domeniile 
menționate, 
care să ducă la 
dezvoltarea 
comunităților 
din care acestea 
fac parte. 
 
 

În cadrul programului vor fi finanțate 
proiecte încadrate în următoarele 
domenii: educație, mediu, sănătate, 
social, cultură.Proiecte aparținând 
domeniului social:proiecte de 
combatere a violenței și urii, proiecte 
vizând consilierea psiho-socială 
pentru persoane discriminate pe 
criterii de rasă, etnie, sex, 
dizabilitate, boli cu transmitere sau 
pe alte criterii de discriminare 
cunoscute, proiecte care au ca scop 
prevenirea sau combaterea unor 
situații de dificultate ori 
vulnerabilitate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială 
etc. 

Proiecte aparținând domeniului 
educație:proiecte de educație non-
formală, având ca beneficiari atât 
elevi cât și cadre didactice, proiecte 
de responsabilizare a cetățenilor cu 
privire la viața în comunitatea în care 
trăiesc prin diverse activități de felul 
promovarea drepturilor omului, 
proiecte de prevenire a abandonului 
școlar, proiecte de pregătire a 
tinerilor în vederea integrării 
profesionale, proiecte de 
îmbunătățire a infrastructurii școlare, 
bullying etc.Proiecte aparținând 
domeniului sănătate:proiecte de 
informare și conștientizare, proiecte 
de prevenire a diferitelor afecțiuni 
medicale etc. 

ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, 
înființate legal și cu sediul în România, cu 
venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 
2019;  
ONG-urile și fundațiile, fără scop lucrativ, 
înființate legal și cu sediul în România 
constituite în cadrul anului 2020 și care 
respectă calendaristic proporțional plafonul 
veniturilor;  
Instituțiile publice (unități de învățământ 
preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, 
centre de copii/bătrâni, cantine sociale 
publice) care au personalitate juridică proprie; 
Grupurile informale/de inițiativă. 

Pragul nr. 1: 
maximum 1.000 
euro/proiect 

Pragul nr. 2: Între 
1.000 și 5.000 
euro/proiect 

Pragul nr. 3: Între 
5.000 și 10.000 
euro/proiect 

 Programul se 
desfășoară 
prin 
intermediul 
unor runde 
succesive de 
apeluri de 
proiecte 
lansate în 
fiecare lună, 
pe data de 1, 
pe parcursul 
anului 2020 
până în luna 
decembrie 
inclusiv. 

Primul apel de 
proiecte a fost 
deschis 
solicitanților 
în data de 1 
martie 2020. 
ora 09:00. 

https://startong.r
o/ 
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23. PROGRAMUL NAȚIONAL CASA VERDE FOTOVOLTAICE – APEL DE PROIECTE PENTRU 
ACHIZIȚIONAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prin Programul 
Național Casa 
Verde 
Fotovoltaice, 
persoanele 
fizice se vor 
putea adresa 
instalatorilor 
validați, care au 
încheiat 
contract cu 
Administrația 
Fondului pentru 
Mediu, în 
vederea 
înscrierii în 
Program, 
urmând să fie 
achiziționate și 
montate 
sistemele de 
panouri 
fotovoltaice. 

• cheltuielile cu achiziţia sistemului 
de panouri fotovoltaice cu putere 
minimă instalată de 3kWp 
(sistemul de panouri fotovoltaice, 
invertor, conexiuni, tablou 
electric); 

• cheltuielile cu montajul şi 
punerea în funcţiune a sistemului 
de panouri fotovoltaice (15% din 
costurile echipamentelor şi 
instalaţiilor electrice). 

 

Persoanele fizice. 
Se pot înscrie în Program: 

• Persoanele fizice cu domiciliul în 
România; 

• Proprietarul imobilului construcţie pe 
care se amplasează sistemul de 
panouri fotovoltaice; 

• Persoanele fizice care au acordul 
tuturor proprietarilor cu privire la 
implementarea proiectului, în 
situaţia în care imobilul construcţie 
pe care se amplasează sistemul de 
panouri fotovoltaice este deţinut în 
coproprietate(copropietarii 
semnează pe cererea de finanțare); 

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu 
în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei 
legi speciale sau dreptului comun sau al unei 
proceduri de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică; 

• Persoanele fizice care nu au obligaţii 
restante la bugetul de stat şi la 
bugetul local. 

 

Până la 90% din 
valoarea totală a 
cheltuielilor 
eligibile, în limita 
sumei de 20.000 
lei. 

 Depunere 
continuă până 
la epuizarea 
fondurilor 

 

https://www.afm.
ro/sisteme_fotov
oltaice.php 
 

 
 
 

https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php
https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php
https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php
https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 
 

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, județul 
Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean IALOMIŢA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa  
Tel/ Fax: 0343/101.139 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean ARGEŞ 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa 
Vasile Milea, nr. 1, et. 3, cam. 117, mun. Piteşti 
Tel.: 0248 /222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean PRAHOVA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, camerele 626 - 
627, Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean DÂMBOVIŢA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, 
cam. 101, mun. Târgovişte 
Tel. : 0345/ 100.018 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean TELEORMAN 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Tel.: 0247/311.201. int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean GIURGIU 
 
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu 
Tel.: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti 
 
Adresa: Str. Romană nr. 28-30, etaj 1, Ploiesti, judetul Prahova ( in spatele Palatului 
Administrativ) 
Telefon: 031-824-94-72 
Fax: 031-824-94-70 
E-mail: polploiesti@adrmuntenia.ro 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
mailto:polploiesti@adrmuntenia.ro
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                                                 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL PROIECTE  ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
Daniela TRAIAN, Director Dezvoltare şi Comunicare 

Geanina MĂGUREANU, Şef Serviciu Proiecte și Relații Internaționale 
Ani MIHAI, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Adriana TILIȚĂ, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Mădălina DINU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Liviu BĂNESCU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Andrei Theodor GEORGESCU, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 
Mircea MIHALACHE, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 

E-mail: programe@adrmuntenia.ro 
Website : http://www.adrmuntenia.ro/ 

 
 

EDITOR: DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE 
SERVICIUL PROIECTE  ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  

Data publicării: 08 ianuarie 2021 
 

   
 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de 
proiecte lansate în anul 2021 de Comisia Europeană. 
 Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia 
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
responsabile. 

Materialul va fi publicat lunar, pe site-ul  http://www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la dispoziţia 
membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, mediului academic şi de cercetare, mediului de afaceri, reprezentanţilor 
autorităţi publice locale din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-media de la nivelul 
Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Dezvoltare la tel/ fax.: 0242 – 331 769 sau e-mail: 
programe@adrmuntenia.ro. 

mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:programe@adrmuntenia.ro
mailto:programe@adrmuntenia.ro
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