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A. PROGRAME OPERAŢIONALE 
 

1. 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 

2. 
Îmbunătăţirea 
situației 
tinerilor din 
categoria 
NEETs 

OS 2.3 Creșterea 
numărului tinerilor 
NEETs inactivi 
înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare 

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

ANOFM, în calitate de SPO 
(inclusiv unităţile cu 
personalitate juridică din 
subordinea sa) 

Valoarea maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 euro 

Contribuția  
eligibilă minimă a 
solicitantului este 
de 15% 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) 

31.12.2023 www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 

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


 

3 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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. 

3.Monitorizarea măsurilor dedicate 
tinerilor NEETs. 

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 / 

• 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 
nerambursabilă 
solicitată se va 
realiza în baza 
unei PRO-RATE 
(pentru regiuni 
dezvoltate – 6,10% 
din total asistență 
financiară 
nerambursabilă / 

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. 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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; 

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, 

contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai 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 

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. 

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 

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; 

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

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. 

 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

POCU.  
Administratorii schemelor 
de grant global din POCU, ai 
schemelor de instrumente 
financiare etc.; 
 
Alte structuri relevante, ex. 
Punctul Național de Contact 
pentru Romi etc. 

nerambursabilă / 
contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai puțin 
dezvoltate – 
93,90% din total). 

 

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. 
Punctul Național de Contact 
pentru Romi etc. 

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

 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro  
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
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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2. 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 

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 

31.12.2022 https://www.fon
duri-
structurale.ro 

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
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 

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 
- 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; 
 

finanțați de la 
bugetele locale 
(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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 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, 
precum şi cele prioritizate conform 
MPGT, cu accent pe dezvoltarea 
reţelei TEN-T centrale 

- 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 
 

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 

- 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.  Reducerea  
numărului  depozitel
or  neconforme și  cr
eșterea  
gradului de  
pregatire pentru reci
clare 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: 
03.09.2020  
– 
01.07.2022 

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

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 

4. Protecția  
mediului prin măsuri
 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 
degradate” – 
ecosisteme 
degradate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/asigurarea 
managementului ariei protejate, 
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. 
 
 
 

30 mil. EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

03.04. 2020 
– 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

30.06.2022 
 
 
 

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 

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 
 

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 

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 

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; 

• 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. 

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))  
 

03.01.2018 
– 
30.06.2022 

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 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

efectelor negative ale eroziunii 
costiere asupra plajelor și 
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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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 
8. Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al energiei 
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) 

depunere 
continuă 

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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3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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; 
 

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 
proprii, precum 
şi dacă este 
finanţat doar 
din fonduri 
proprii, valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 

31.12.2023 
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-
cet%C4%83%C8%
9Benilor-
%C8%99i-
%C3%AEntreprind
erilor,-
dezvoltarea-
cloud-computing-
guvernamental-
%C8%99i-a-

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Activități de achiziție a serviciilor de 
auditare intermediară/finală, financiară 
(conform reglementărilor naţionale) și 
tehnică 
 
 
 

 

eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului/pa
rtenerului 

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-
GUVERNARE – 
EVENIMENTE DE 
VIAȚĂ 

SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE 
VIAȚĂ 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,  

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

6. Achiziţia de servicii de informare şi 
publicitate, 

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% 
din cheltuielile 
eligibile. 
- Dacă 
beneficiarul este 
finanţat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 

06.02.2018 - 
06.02.2023 

https://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
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https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate


 

22 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

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

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

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. 

 
2.3.1 Secțiunea E-
guvernare și 
Interoperabilitate 
 

Activități eligibile: 
- Derularea activităților necesare 

realizării achizițiilor specifice 
proiectului; 

- Derularea activităților necesare 
pentru asigurarea informării și 
publicității proiectului; 

- Derularea activităților necesare 
implementării proiectului; 

- Derularea activităților necesare 
instruirii/formării profesionala 
specifice; 

- Derularea activităților specifice 
managementului de proiect; 

- Derularea activităților necesare 
achiziției de servicii de auditare 
tehnică și financiară – 
intermediară/finală a proiectuui; 

PROIECTUL A: 
Ministerul Afacerilor Interne 
(prin Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date 
– DEPABD și Direcția Generală 
Comunicații și Tehnologia 
Informației – DGCTI) în 
parteneriat cu:  

- Srviciul de 
Telecomunicații Speciale 
(STS) 

- Ministerul Comunicațiilor  
și Sociatățiilor Informale 
(MCSI) 

- Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene (MDRAPFE)  

 
PROIECTUL B: 

- Ministerul Afacerilor 
Interne prin direcțiile de 
specialitate 

Alocarea 
pentru acest 
apel – 
corespunzătoar
e secțiunii 
deschise este 
de 50,68 
milioane euro , 
FEDR 
echivalentul în 
lei 233,05 
milioane lei, 
conform unui 
curs valutar 
BNR DE 1 EURO 
= 4,5984 Lei la 
data de 1 
noiembrie 2017 
 
Valoarea 
maximă a 
proiectului 
 

Ajutorul se 
oferă 
beneficiarilor 
sub formă de 
finanțare 
nerambursabilă. 
Pentru 
beneficiarii 
finanțați integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale și de 
sănătate 
valoarea 
finanțării 
neramburabile 
este de 100% 
din cheltuieile 
eligibile. 
Pentru celelalte 
categorii de 
solicitanți 

 31.12.2023  https://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://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 

PROIECTUL C: 
- Autorități ale 

administrației publice 
centrale 
caregestionează/coordo
nează servicii publice ce 
vizează cele 36 de 
evenimentede viață 
predefinite, inclusiv 
parteneriate între aceste 
instituții publice.  

 

Pentru 
PROIECTUL A, 
valoarea 
maximă 
nerambursablă 
este de 34 
milionae euro 
FEDR 
(echivalentul în 
lei = 156,08 
milioane lei) 
 
Pentru 
PROIECTUL B, 
valoarea 
maximă 
nerambursablă 
este de 14,87 
milionae euro 
FEDR 
(echivalentul în 
lei = 68,26 
milioane lei) 
 
Pentru 
PROIECTUL C, 
valoarea 
maximă 
nerambursablă 
este de 1,81 
milionae euro 
FEDR 
(echivalentul în 
lei = 5,88 
milioane lei) 
 
 
 

eligilibi (cei 
finanțați atât de 
la bugetul de 
stat , bugetul 
asigurărilor 
sociale și de 
sănătate, cât și 
din fonduri 
proprii, precum 
și cei finanțați 
doar din fonduri 
proprii) valoare 
finanțării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

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 
eligibile 
 

 31.12.2023  https://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 

 
 
 

 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

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; 

· 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 natura 

·Aplicarea unei abordări integrate și 

multisectoriale. 

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

· 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; 

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

 31.12.2023 
(sesiune 
continuă) 

https://www.afir.
info/  

 
 
 
 
 
 

https://www.afir.info/
https://www.afir.info/
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C. ALTE GRANTURI 
1. ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU CONSERVAREA ÎN AER LIBER (EOCA) : FINANȚARE 2022 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Asociația caută să 
finanțeze proiecte 
care beneficiază de 
biodiversitate într-un 
peisaj sălbatic. 
Definiția 
finanțatorului a 
„peisajului” include 
mediile marine și o 
gamă largă de spații 
sălbatice, non-
urbane. 
 
Proiectele trebuie să 
conserve, să 
protejeze, să 
îmbunătățească, să 
restaureze și/sau să 
reconectați habitatele 
dintr-un anumit peisaj 
care sunt deosebit de 
importante pentru 
biodiversitatea de 
acolo.  Acest accent 
pe biodiversitate va 
aborda, de asemenea, 
importanța pe care 
Asociația o acordă 
problemei 
schimbărilor 
climatice. 

Proiectele trebuie să: 
• Protejeze, îmbunătățească sau să restaureze situația 

speciilor „cheie” amenințate, habitatele sau 
ecosistemele mai largi din zonele „sălbatice” 

• Ia în considerare nevoile pasionatului de aer liber 
 
Tipurile de proiecte care nu vor fi sprijinite  
• proiecte în zone urbane 
• proiecte 100% comunitare sau sociale 
• proiecte de 100% cercetare / doctorat / MSC / expediții 

/ participare la conferințe 
• proiecte 100% educaționale 
• proiecte de constructii 
• instalarea energiei alternative 
• transport alternativ / durabil 
• proiecte de management al deșeurilor (cu excepția 

cazului în care sunt legate de un efect dăunător asupra 
biodiversității locale/educarea utilizatorilor de 
agrement din zonă). Aceasta include proiectele de 
reciclare/incinerare ale comunității locale. 

• bunăstarea animalelor și reabilitarea animalelor captive 
 
precum și proiectele care: 
 
• sunt afiliate politic sau religios 
• acoperă cheltuieli generale generale, costuri de 

întreținere sau plăți salariale 
• propun achiziția de clădiri 
• promovează acțiuni violente sau ilegale 
• implică lobby-ului guvernelor / campanii pe probleme 

de mediu 
 

ONG-uri 
 

granturi în 
valoare de până la 
30.000 de euro 

 01.06.2022 
– 
15.06.2022 

https://www.eoca
conservation.org/p
roject-
info.cfm?pageid=2
0 
 

 

https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20
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2. AFCN - SESIUNEA DE FINANȚARE III/2022 PENTRU PROIECTE EDITORIALE 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prin proiect editorial 
se înţelege realizarea 
unor lucrări din 
domeniile literaturii, 
artei, culturii şi 
civilizatiei, printr-un 
set de 
operaţiuni/activităţi, 
precum elaborarea, 
traducerea, 
tehnoredactarea, 
ilustrarea şi 
publicarea acestora în 
format tipărit, 
desfăşurate în acord 
cu obiectivele şi 
priorităţile enunţate 
de autoritatea 
finanţatoare, pe o 
perioadă de timp 
determinată şi care 
au ca scop comun 
satisfacerea unor 
nevoi culturale 
exprimate la nivel 
local, zonal, regional 
sau naţional. 

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

 
nu are datorii la bugetul de stat; 
după caz, a respectat obligaţiile asumate prin contractele 
anterioare de finanţare nerambursabilă cu AFCN. 
 
Au fost stabilite următoarele priorități specifice disjunctive 
pentru fiecare secțiune de finanțare, fiind suficientă 
adresarea unei singure priorități pentru a putea obține 
punctajul maxim: 
 
 Carte 

• Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare 
și a literaturii de debut 

• Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare 
• Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau 

educație 
Reviste și publicații culturale 

• Susținerea multiculturalității 
• Promovarea abordărilor pluridisciplinare 
• Continuitatea în susținerea conținutului cultural 

Poezie 
• Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare 

și a debutului 
• Promovarea textelor pentru copii 

Antologii 

• Edituri și redacții 
de publicații 
culturale; 

• Persoane 
juridice de drept 
privat care, 
potrivit actelor 
constitutive, 
desfăşoară 
activități 
editoriale 
(organizații 
nonguvernamen
tale, societăți 
comerciale, 
persoane fizice 
autorizate, 
întreprinderi 
individuale ș.a.); 

• Persoane 
juridice de drept 
public (Instituții 
publice care 
derulează 
proiecte 
editoriale). 

 

• 42.000 de 
lei pentru 
secțiunea 
Carte 

• 36.000 de 
lei pentru 
secțiunea 
Reviste și 
publicații 
culturale 

• 30.000 de 
lei pentru 
secțiunea 
Ediții de 
poezie 

 

 31.05.2022, 
ora 17:00 

https://www.afcn.
ro/finantari-
proiecte-
editoriale.html 
 

 
 

https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html
https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html
https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html
https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html
https://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html
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3. GRANTURILE NORVEGIENE ȘI SEE: PROGRAMUL SMES GROWTH, APELUL „SPRIJIN PENTRU 
START-UP-URI” 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul „Dezvoltarea 
IMM-urilor în Romania” 
(SMEs Growth) va contribui 
la obiective generale ale 
Granturilor SEE și 
Norvegiene 2014-2021, 
respectiv la reducerea 
disparităților economice și 
sociale în Spațiul Economic 
European, cât și la 
consolidarea relațiilor de 
cooperare dintre Statele 
SEE și Statele Beneficiare 
ale Granturilor SEE şi 
Norvegiene. 
Obiectivul Programului este 
creșterea valorii adăugate 
și dezvoltarea durabilă în 
sectorul românesc de 
afaceri. Programul caută să 
stimuleze și să 
implementeze o cooperare 
de afaceri pe termen lung 
între Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia („State 
Donatoare”) și România 

Inovare verde în industrie 
Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative 
Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi 
Dezvoltare și implementare de „procese de producție 
mai verzi” 
 
Creștere albastră 
Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim 
Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră 
Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul 
marin 
Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și 
deșeurile marine 
Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la 
furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.  
 
TIC 
Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC 
Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind 
componente TIC 
 

Companii românești 
recent înființate (start-
upuri) 

Între 10.000 și 
200.000 euro / 
proiect 

 14.07.2022, 
ora 14:00 

https://www.inno
vasjonnorge.no/en
/start-page/eea-
norway-
grants/calls-for-
proposals/startupr
omania/ 
 
 

 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/startupromania/
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4. PROGRAMUL ACCES - APEL DE PROIECTE DESTINAT OPERATORILOR CULTURALI DIN ZONA INDEPENDENTĂ 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul ACCESS 2022 
are drept scop 
valorificarea la nivel 
național a potențialului 
cultural și creativ din 
sectorul cultural 
indepedent. 

1. Capacitate: 
• Persoana juridică și/sau persoana fizică autorizată are 

experiența și structura necesară pentru implementarea 
proiectului / acțiunii culturale; 

• Proiectul are anvergură locală/regională/națională; 
• Solicitantul are parteneri relevanți 

locali/regionali/naționali; 
• Calitatea și relevanța informațiilor despre grupurile țintă 

și beneficiarii proiectelor; 
 
2. Proiect; 
• Obiectivele proiectului/acțiunii culturale sunt specifice, 

măsurabile și duc la îndeplinirea scopului; 
• Activitățile sunt bine planificate și duc la îndeplinirea 

obiectivelor; 
• Concordanța dintre activitățle, rezultate propuse și 

costurile prevăzute în buget; 
• Echilibrul între costurile de personal și cele materiale în 

funcție de amploarea și diversitatea activităților proipuse; 
• Identificarea realistă și obiectivă a riscurilor și a măsurilor 

de prevenire/diminuare a acestora; 
 
3. Cultural: 
• Originalitatea; 
• Impactul preconizat; 
• Sunt verosimile efectele urmărite la nivelul beneficiarilor 

proiectului; 
• Claritatea și coerența proiectului în ansamblu 
• Participarea unor personalități culturale de anvergură 

națională/internațională în cadrul proiectului /acțiunii 
culturale; 

 
4. Fezabilitate: 
• Proiectul este fezabil sau ușor replicabil; 
Proiectul prevede activități semnificative de promovare cu 
relevanță pentru publicul țintă. 

Persoane juridice 
române: 
 
• Asociații; 
• Fundații; 
• Instituții de 

cultură de 
drept privat; 

• Persoane 
fizice 
autorizate. 

 

Maximum 
50.000 lei per 
proiect/acțiune 
culturală 

 31.05.2022 http://www.cultur
a.ro/anunt-
lansarea-sesiunii-
anuale-de-
finantare-
programului-
acces-2022 
 
 
 

http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
http://www.cultura.ro/anunt-lansarea-sesiunii-anuale-de-finantare-programului-acces-2022
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5. MIND4MACHINES - APEL DE FINANȚARE DEDICAT DEZVOLTĂRII, TESTĂRII ȘI 
COMERCIALIZĂRII DE SOLUȚII DIGITALE, DE AUTOMATIZARE ȘI ROBOTICĂ PENTRU INDUSTRIA 

PRELUCRĂTOARE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul principal al 
apelului este de a crește 
eficiența și 
competitivitatea 
industriei de producție 
prin adoptarea celor mai 
noi tehnologii digitale 
pentru o transformare 
mai inteligentă și mai 
ecologică, aliniată la cele 
mai recente politici ale 
UE. 
 
Apelul finanțează 
dezvoltarea, testarea, 
validarea și preluarea pe 
piață a soluțiilor 
INDUSTRY 4.0 prin 
creșterea nivelului de 
pregătire tehnologică 
(TRL)/maturității soluțiilor 
propuse în furnizarea de 
bunuri, servicii și procese 
inovatoare. 

Apelul se adresează firmelor mici și mijlocii (inclusiv 
microîntreprinderi/ startup-uri) care dezvoltă soluții pentru 
eficientizarea și îmbunătățirea proceselor de fabricație, 
precum: tehnologii digitale de tip hardware, software, 
securitate cibernetică, conectivitate, soluții de stocare de tip 
cloud, inteligență artificială, Internet of Things (IoT), Big 
Data, robotică, automatizări industriale, învățare automată 
(machine learning). 
 

IMM-uri (inclusiv 
microîntreprinderi 
și start-up-uri) care 
dezvoltă soluții 
pentru 
eficientizarea și 
îmbunătățirea 
proceselor de 
fabricație 

Între 30.000 și 
120.000 
euro/aplicant, 
în funcție de 
maturitatea 
inovației 
propuse 

 29.06.2022, 
ora 17:00 
CET 

https://mind4mac
hines.eu/open-
calls/ 
 
 
 

https://mind4machines.eu/open-calls/
https://mind4machines.eu/open-calls/
https://mind4machines.eu/open-calls/
https://mind4machines.eu/open-calls/
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6. INNOVATORS FOR CHILDREN: SOLUȚII TECH PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII COPIILOR ȘI TINERILOR DIN 

ROMÂNIA 
Axa 

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

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Proiectul caută soluții care 
pot contribui la o viață mai 
bună pentru copii în domenii 
ca: 
 
• Sănătate: tratament & 

prevenție adaptate 
copiiilor 

• Acces îmbunătățit la 
sănătate, în special acolo 
unde el este dificil 

• Educație 
• Nutriție și alimentație 
• Sănătate mentală 
• Sănătate fizică și 

emoțională 
• Siguranță 
• Drepturile copiilor în era 

digitală 
• Comunități și mediu mai 

potrivite pentru copii 
 

Se caută, în special, soluții 
tehnologice sau sistemice 
care pot fi crescute accelerat 
pentru a ajuta cât mai mulți 
copii. Ca grupă de vârstă, 
sunt eligibile soluții pentru 
copii de toate vârstele (până 
la 18 ani). 
 

De-a lungul tuturor etapelor, criteriile de 
selecție sunt: 
 
• Potențialul de impact al soluției 

propuse 
• Strategia de atragere a clienților 
• Fezabilitatea financiară și tehnologică 

pe termen lung 
• Motivarea și capacitatea echipei de 

implementare a proiectului 
• Gradul de inovare al produsului 

 

• startup-uri 
• ONG-uri  

 
cu propuneri de soluții 
tehnologice aflate în 
stadiul de idee (cu un 
plan de business bine 
definit), de prototip sau 
care au fost lansate de 
maximum 1 an ca 
produse/ servicii 
disponibile comercial 
pe piață la data 
finalizării perioadei de 
înscriere 
• antreprenorii și 

antreprenorii 
sociali care propun 
soluții tehnologice 
pentru diverse arii 
de dezvoltare cu 
care se confruntă 
copiii 

 

• board de mentori și 
experți în sănătatea, 
educația și 
bunăstarea copiilor 

• mentorat și training 
• acces la comunitatea 

Innovators for 
Children 

• finanțare 
nerambursabilă de 
20.000 euro 

• oportunități de 
interacțiune cu 
organizații și business-
uri din Elveția 

• campanie de imagine 
cu apariții în media 
relevante 

 

 12.06.2022 https://innovators
forchildren.org/ 
 
 
 

https://innovatorsforchildren.org/
https://innovatorsforchildren.org/
https://innovatorsforchildren.org/
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7. INTERREG EUROPE 2021-2027: PRIMUL APEL DE PROIECTE 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul este structurat în 
jurul unei singure priorități 
transversale, obiectivul 
specific Interreg „o mai bună 
guvernare a cooperării”. 
Aceasta înseamnă că 
beneficiarii pot coopera pe 
orice subiect de relevanță 
comună, în conformitate cu 
nevoile lor regionale, atâta 
timp cât acest lucru intră în 
domeniul de aplicare al 
politicii de coeziune. 
 

SMART 
cercetare-inovare 
digitalizare 
competitivitate și creare locuri de muncă 
pentru IMM-uri 
 
GREEN 
eficiență energetică 
energie regenerabilă 
sisteme inteligente de energie 
 
SOCIAL 
piața muncii 
ocupare 
economie socială 
sănătate 
cultură și turism pentru dezvoltare economică 
 
CONNECTED 
TEN-T 
mobilitate națională regională și locală 
 
CITIZENS 
dezvoltare integrată teritorială 
patrimoniu natural 
cultură 
 
GOVERNANCE 

subiecte non-tematice (evaluarea și 
monitorizarea intervenției publice, 
achiziții publice, ajutor de stat, 
instrumente financiare, etc.) 

• instituții publice 
• organisme de 

drept public 
• ONG-uri 
 

• Activitățile eligibile 
ale proiectului sunt 
cofinanțate de FEDR 
în proporție de 70% 
sau 80%. 

 
• Bugetul total al 

apelului este de 130 
de milioane de euro. 

 31.05.2022 https://www.inter
regeurope.eu/appl
y-for-the-
call#anchor-the-
application-pack 
 
 
 
 

 

https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack
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8. NOUL BAUHAUS EUROPEAN: SPRIJIN PENTRU INIȚIATIVE LOCALE 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul face parte din 
mișcarea Noului 
Bauhaus european 
care face din 
European Green Deal 
o experiență 
culturală, centrată pe 
om, pozitivă și 
tangibilă pentru toată 
lumea. Cele trei valori 
de bază 
complementare ale 
sale sunt: 
sustenabilitate – 
promovează 
obiectivele climatice, 
circularitatea, 
poluarea zero și 
biodiversitatea 
estetică – crește 
calitatea experienței 
și a stilului dincolo de 
funcționalitate 
incluziunea – 
promovează 
valorizarea 
diversității, 
accesibilității și 
accesibilității 
 

• Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un 
spirit de circularitate și neutralitate carbon: Propuneri 
de proiecte care se concentrează pe renovări având în 
vedere circularitatea deplină, demonstrând reutilizarea 
și reciclarea materialelor, precum și incluziunea și 
accesibilitatea prin funcționalitate. 

• Conservarea și transformarea patrimoniului cultural: 
Propuneri de proiecte care vizează conservarea 
patrimoniului cultural, îmbunătățirea accesului sau 
transformarea acestuia cu un scop social ridicat și o 
amprentă redusă de carbon. Ideile de proiecte pot 
acoperi, de asemenea, aspecte ale strategiei de 
dezvoltare locală legate de patrimoniu. 

• Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de 
locuințe la prețuri accesibile: Propuneri de proiecte care 
se concentrează pe adaptarea și transformarea 
clădirilor prin tehnici inovatoare, materiale și proces de 
construcție durabilă pentru a atenua schimbările 
climatice și pentru a face casele mai accesibile și mai 
favorabile. Propunerile de proiecte pot acoperi, de 
asemenea, soluții inovatoare de locuințe care răspund 
nevoilor temporare de urgență cu standarde estetice și 
durabile înalte. 

• Regenerarea spațiilor urbane și rurale: Propuneri de 
proiecte de regenerare teritorială care îmbină 
durabilitatea, estetica și incluziunea. Acestea se pot 
concentra pe regenerarea zonelor abandonate sau 
provocate din orașe sau orașe, modernizarea spațiilor 
publice din zonele rurale sau urbane, urmărind 
depășirea segregării și oferirea accesului la locuri, 
promovând noi interacțiuni și utilizări sociale. 

 

Autoritățile publice 
subnaționale care 
administrează mai 
puțin de 100.000 de 
locuitori și au toate 
competențele 
legale necesare 
pentru 
implementarea 
proiectului 
preconizat  

 

Sprijin 
personalizat pe 
teren oferit de un 
grup de experți 
interdisciplinari 
pentru a modela 
conceptele pe 
linia Noului 
Bauhaus 
European și a 
obiectivelor 
Pactului Verde 
 

 23.05.2022 
 

https://c.ramboll.c
om/local-support-
new-european-
bauhaus?utm_sou
rce=newsletter&ut
m_medium=advoc
acy&utm_campaig
n=news1 
 

 

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=newsletter&utm_medium=advocacy&utm_campaign=news1
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9. START ONG: APEL SPECIAL ADRESAT ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ȘI GRUPURILOR 
INFORMALE/DE INIȚIATIVĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI UMANITARE DIN UCRAINA 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul vizează 
finanțarea a 40 de 
proiecte care să 
vizeze toate grupele 
de vârstă ale 
persoanelor care se 
refugiază din Ucraina 
în România 

• sprijinirea persoanelor refugiate prin activități cu 
caracter social: 

• distribuirea de pachete alimentare sau igienico-
sanitare pentru centrele de cazare pentru refugiați 

• distribuirea de echipamente logistice, în funcție de 
necesitățile din teren pentru punctele de trecere a 
frontierei 

• alte necesități urgente cu dovada necesarului de la 
coordonatorul locației 

• oferirea de transport persoanelor care tranzitează sau 
se stabilesc în România 

• oferirea de mese calde în punctele de tranzit/centrele 
de refugiați 

• activități de integrare a persoanelor care au cerut azil 
sau care tranzitează pe o perioadă mai lungă sau alte 
activități de sprijin în funcție de nevoile specifice 
identificate sau observate de ONG-uri/grupuri 
informale (ex. sprijin pentru învățarea limbii române, 
asistență juridică); 

• activități de suport medical pentru refugiații ucraineni 
care suferă de diferite afecțiuni cronice 

• ONG-uri 
• grupuri 

informale 
 

• Pragul nr. 1: 
proiecte în 
valoare 
maximă de 
1.000 euro. 
Nr. minim 
proiecte 
corespunzăt
or acestui 
prag: 20. 

• Pragul nr. 2: 
proiecte cu o 
valoare 
maximă de 
2.000 euro. 
Nr. minim 
proiecte 
corespunzăt
or acestui 
prag: 20. 
 

 Depunere 
continuă 
până la 
atingerea 
numărului 
de proiecte 
maxim 
admis de 
înscriere 
pentru 
fiecare prag 

https://startong.ro
/blog/60-000-de-
euro-pentru-
sustinerea-
comunitatilor-
venite-din-ucraina-
in-contextul-crizei-
umanitare/ 
 

 

https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
https://startong.ro/blog/60-000-de-euro-pentru-sustinerea-comunitatilor-venite-din-ucraina-in-contextul-crizei-umanitare/
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10. PREMIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU FEMEI INOVATOARE  
 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Premiul celebrează femeile 
antreprenoare din spatele 
inovațiilor revoluționare. Uniunea 
Europeană încearcă, prin 
intermediul acestui apel, să crească 
gradul de conștientizare cu privire 
la nevoia de a avea mai multe 
femei inovatoare și să creeze 
modele pentru femei și fete de 
pretutindeni. Premiul este acordat 
femeilor inovatoare care au creat 
cel mai mare impact asupra 
ecosistemului inovației prin 
transformarea ideilor în produse 
și/sau servicii noi și avansate în 
beneficiul oamenilor și al planetei. 
 
Premiile vor spori conștientizarea 
publicului cu privire la potențialul, 
importanța și contribuția femeilor 
la ecosistemul de inovare al UE și 
vor crea modele, inspirând mai 
multe femei să devină ele însele 
inovatoare. 

Activitățile trebuie să respecte cele mai 
înalte standarde etice și legislația UE, 
internațională și națională aplicabilă 
privind principiile etice. În plus, trebuie 
să respecte valorile de bază ale UE (cum 
ar fi respectul pentru demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul 
de drept și drepturile omului, inclusiv 
drepturile minorităților). 

 
Activitățile trebuie să respecte principii 
etice (inclusiv cele mai înalte standarde 
de integritate în cercetare) și legislația 
internațională, UE și națională aplicabilă. 

Femei care îndeplinesc 
următoarele condiții: 
• locuiesc într-un stat 

membru al UE 
(inclusiv Țările și 
teritoriile de peste 
mări) sau o țară 
asociată cu Horizon 
Europe, 

• fondatoare sau co-
fondatoare a unei 
companii inovatoare 
active, înregistrată 
cu cel puțin doi ani 
înainte de anul 
apelului 
 

• Categoria 
Femei 
Inovatoare: 
trei premii în 
valoare de 
100.000 euro 
fiecare 

• Categoria 
Rising 
Innovators: 
trei premii în 
valoare de 
50.000 euro 
fiecare 
 

 18.08.2022 https://www.afcn.
ro/finantari/proiec
te-culturale.html 
 

 
 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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11. EIC ACCELERATOR 
 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Acceleratorul sprijină companiile 
(în principal IMM-urile, inclusiv 
întreprinderile nou-înființate) să 
extindă inovațiile de mare impact, 
cu potențialul de a crea noi piețe 
sau de a le perturba pe cele 
existente. 
 
Acceleratorul se concentrează în 
special pe inovații, bazându-se pe 
descoperiri științifice sau 
descoperiri tehnologice („deep 
tech”) și în cazul în care este nevoie 
de finanțare semnificativă pe o 
perioadă lungă de timp înainte de a 
putea fi generate profituri. 
Finanțarea și sprijinul sunt 
concepute pentru a permite unor 
astfel de inovatori să atragă sumele 
de investiții complete necesare 
pentru extindere într-un interval de 
timp mai scurt. 

• singură companie clasificată 
ca IMM și stabilită într-un stat 
membru sau într-o țară 
asociată (a se vedea anexa 3);  

• companie unică clasificată ca 
întreprindere mică cu 
capitalizare medie (până la 
499 de angajați), înființată 
într-un stat membru sau într-o 
țară asociată, dar propunerea 
poate fi doar în scopuri de 
extindere rapidă (de exemplu, 
nivelul de pregătire 
tehnologică 9) și numai pentru 
componenta de investiții; 

• start-up-uri unice 
și IMM-uri (inclusiv 
spin-outs) 

• persoane fizice 
(care 
intenționează să 
lanseze un start-
up/IMM)  

• întreprinderi mici 
cu capitalizare 
medie (mai puțin 
de 499 de angajați) 
 

• până la 2,5 
milioane euro - 
componentă de 
grant pentru 
dezvoltarea 
tehnologiei 

• de la 0,5 
milioane de euro 
până la 15 
milioane euro - 
componentă de 
investiții pentru 
extindere și alte 
activități 
 

 • 23.03.2022 
• 15.05.2022 
• 05.10.2022 
 

https://eic.ec.euro
pa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-
accelerator_en 
 

 
 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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12. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021: PROGRAMUL ENERGETIC ÎN ROMÂNIA - 
CUNOȘTINȚE SPORITE DESPRE ENERGIE REGENERABILĂ, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

 
Axa 

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

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul programului este 
„Energie cu consum mai mic 
de carbon și securitate 
sporită a aprovizionării”. 
Programul urmărește să 
stimuleze și să dezvolte 
cooperarea pe termen lung 
între Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (denumite în 
continuare „statele 
donatoare”) și România 
(statul beneficiar). 

• Conferințe/workshop-uri în 
domeniul energiei regenerabile, 
eficienței energetice – 
conștientizare publicului larg și/sau 
autorităților publice. 

• Acordarea de credite educaționale 
la nivel terțiar privind energia 
regenerabilă, eficiența energetică și 
securitatea energetică 
(aprovizionarea) publicului larg. 

• Instruirea personalului în consiliere 
energetică (de exemplu, cursul de 
conștientizare a energiei pentru 
orașe/comuna și bresle) pentru ca 
aceștia să fie mai capabili să 
răspundă nevoilor clienților. 

• Instruire publicului larg despre 
modalitățile de utilizare a energiei 
mai eficient (de exemplu, explicarea 
modului de utilizare eficientă a 
cronometrelor, comenzilor, 
încălzitoarelor etc.). 
Sprijin pentru traininguri în 
implementarea sistemelor de 
management energetic, care includ 
eficiența energetică, generarea 
locală de surse regenerabile, 
suficiența/securitatea energetică, 
crearea unei echipe de management 
energetic în industrii, autorități 
publice locale, universități, cu 
excepția cerințelor impuse de lege. 

• Orice entitate, 
publică sau 
privată, comercială 
sau necomercială 
și organizație 
neguvernamentală
, înființată ca 
persoană juridică 
în România 

 
• Parteneri eligibili: 

Orice entitate 
publică sau 
privată, comercială 
sau necomercială, 
stabilită ca 
persoană juridică 
în Norvegia sau în 
România 

Între 50.000 și 
200.000 euro 

 31.05.2022, 
ora 14:00 

https://www.afcn.
ro/finantari/proiec
te-culturale.html 
 

 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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13. AFCN - PROGRAME CULTURALE, SESIUNEA 2022-2023 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Pentru sesiunea dedicată 
programelor culturale 
multianuale au fost definite 
cinci priorități specifice, din 
care se vor alege trei, care 
vor fi punctate în procesul 
de evaluare*, după cum 
urmează: 
 
1. Dezvoltarea de 
abordări interdisciplinare, 
colaborative și/sau în 
coproducție; 
2. Capacitatea de a 
genera dezvoltare culturală 
durabilă și consolidarea 
ecosistemului cultural local; 
3. Promovarea 
incluziunii, a diversității și a 
toleranței; 
4. Dezvoltarea și 
diversificarea publicului în 
special din zonele cu acces 
limitat la cultură; 
5. Sprijinirea 
adaptării demersurilor 
artistice la platforme 
diverse de prezentare și 
difuzare, inclusiv în mediul 
digital. 

• Nu sunt eligibile pentru 
finanţarea nerambursabilă din Fondul 
Cultural Naţional programele care sunt 
cofinanţate din alte fonduri publice care 
aplică scheme de minimis. 
• Un operator cultural poate 
înscrie în concurs maximum 2 (două) 
oferte culturale pe sesiune, dintre care un 
singur PROGRAM cultural multianual, cu 
condiţia de a nu avea în desfășurare alt 
program cultural multianual pentru care a 
obţinut finanţare de la AFCN. 
• O ofertă culturală NU poate fi 
depusă în același timp și la finanţări anuale 
și la cele multianuale. 
• Programul cultural trebuie sa 
propună o serie de proiecte și activităţi 
culturale desfășurate pe o perioadă de 
minimum 14 luni în intervalul iunie 2022 – 
15 noiembrie 2023, care să contribuie 
coerent la îndeplinirea scopului și 
obiectivelor propuse. 
• Nu sunt eligibile programe care 
cuprind mai multe ediţii ale unui proiect 
(ex. două ediţii ale unui festival). 
• Trebuie asigurată o co-finanţare 
de minimum 25% din bugetul proiectului; 
AFCN acordă maximum 75% din bugetul 
propus. 
• Existenţa a minimum doi 
parteneri instituţionali naţionali și/sau 
internaţionali este condiţie de acordare a 
finanţării. 

• Asociaţii 
 

• Fundaţii 
 
• Instituţii publice de 

cultură 
 
• Persoane fizice 

autorizate 
 
• Societăţi comerciale 

care derulează 
activităţi culturale 

Minimum 
150.000 lei - 
maximum 
200.000 
lei/program 

 Înscrierea de 
programe 
culturale: 
perioada 
15.06.2022 – 
15.11.2023* 
*Pentru a fi 
luat în 
considerare, 
programul 
trebuie să fie 
înregistrat în 
sistem 
începând cu 
data de 
01.03.2022 

https://www.afcn.ro
/finantari/proiecte-
culturale.html 
 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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14. MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021: PROGRAMUL ENERGETIC ÎN ROMÂNIA - CUNOȘTINȚE 
SPORITE DESPRE ENERGIE REGENERABILĂ, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

 
Axa 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul programului este 
„Energie cu consum mai mic 
de carbon și securitate 
sporită a aprovizionării”. 
Programul urmărește să 
stimuleze și să dezvolte 
cooperarea pe termen lung 
între Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (denumite în 
continuare „statele 
donatoare”) și România 
(statul beneficiar). 

• Training-uri, seminarii, mentorat, 
campanii media etc., oferite publicului 
larg de către organizațiile de afaceri 
(IMM-uri, companii mari, incubatoare, 
acceleratoare etc.), sectorul public 
(organizații publice, entități publice 
locale, regionale sau centrale), instituții 
publice de învățământ , mediul academic, 
în domenii precum energia regenerabilă, 
eficiența energetică – conștientizarea 
publicului larg și formarea/competența. 

• Conferințe/workshop-uri în domeniul 
energiei regenerabile, eficienței 
energetice – conștientizare publicului larg 
și/sau autorităților publice. 

• Acordarea de credite educaționale la nivel 
terțiar privind energia regenerabilă, 
eficiența energetică și securitatea 
energetică (aprovizionarea) publicului 
larg. 

• Instruirea personalului în consiliere 
energetică (de exemplu, cursul de 
conștientizare a energiei pentru 
orașe/comuna și bresle) pentru ca aceștia 
să fie mai capabili să răspundă nevoilor 
clienților. 

• Instruire publicului larg despre 
modalitățile de utilizare a energiei mai 
eficient (de exemplu, explicarea modului 
de utilizare eficientă a cronometrelor, 
comenzilor, încălzitoarelor etc.). 

 

• Orice entitate, 
publică sau privată, 
comercială sau 
necomercială și 
organizație 
neguvernamentală, 
înființată ca 
persoană juridică în 
România 

 
• Parteneri eligibili: 

Orice entitate 
publică sau privată, 
comercială sau 
necomercială, 
stabilită ca persoană 
juridică în Norvegia 
sau în România 

Între 50.000 și 
200.000 euro 

 31.05.2022, 
ora 14:00 
 

https://www.inno
vasjonnorge.no/en
/start-page/eea-
norway-
grants/calls-for-
proposals/310522-
romania-
renewable-energy-
and-energy-
efficiency/ 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/310522-romania-renewable-energy-and-energy-efficiency/
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15. KAUFLAND ROMÂNIA ȘI ASOCIAȚIA ACT FOR TOMORROW: START ONG, EDIȚIA 2022 

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 
neguvernamentale, 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. 
 

Domeniul Educație 
Subdomeniile sunt: 
• Start: Școli digitalizate pentru viitor!; 
• Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!; 
• Start: Reamenajare curtea școlii!; 
  
Domeniul Social 
Subdomeniile sunt: 
• Start pentru Persoane cu dizabilități! 
• Start pentru Persoane din mediul rural! 
• Start pentru Persoane de etnie minoritară! 
• Start pentru Persoanele vârstnice! 
 
Domeniul Sănătate 
Subdomeniile sunt: 
• Start Echipamente pentru sănătate!; 
• Start Prevenție în sănătate!; 
• Start Sănătate emoțională!; 
• Start Femei sănătoase și informate!; 
Domeniul Mediu 
Subdomeniile sunt: 
• Start Educație ecologică!; 
• Start Protejare Mediu Înconjurător!; 
• Start Transport alternativ!; 
• Start Zone Verzi!; 
• Start Combatere dezastre naturale!; 
 
Domeniul Cultural 
Subdomeniile sunt: 
• Start Cultură Pentru Toți!; 
• România respiră culoare!; 
• Start Inovație în Cultură!; 
Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. 

• ONG-uri și 
fundații; 
 

Instituții publice din 
sfere precum: 
• educația 

(grădinițe, 
școli, licee); 
 

• cu rol social 
(cantine, 
centre pentru 
persoane 
vârstnice și 
copii); 

 
• grupuri 

informale/de 
inițiativă. 

 

• pragul I, cu o 
valoare de până la 
1.000 de euro; 
 

• pragul II, cu o 
valoare cuprinsă 
între 1.000 și 5.000 
de euro; 

 
• pragul III, cu o 

valoare cuprinsă 
între 5.000 și 
10.000 de euro. 

 

 01.03. – 
31.12.2022 

https://startong.ro
/blog/e500-000-
gata-sa-sustina-
ong-urile-mici-si-
institutiile-de-
invatamant-prin-
programul-start-
ong-in-
2022/?fbclid=IwAR
1xXH31BVWD2pqF
qcxMjBt4MlNqwx
WvXf2H7X5Muny
OwqprBoHwg8sbr
zE 
 

https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE


 

41 
 

16. PROGRAMUL „CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA” - APEL DESTINAT ORAȘELOR CE PROPUN 
PROIECTE DE DEZVOLTARE CONCRETE CU PARTICIPAREA ACTIVĂ A TINERILOR 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul „Capitala Tineretului din 
România” urmărește crearea unor zone 
urbane ale României care oferă 
oportunități adaptate dinamic la 
nevoile unei stări de bine generalizate 
și satisfacții de viață crescute, 
perspectivele de viitor și implicarea 
activă a tinerilor în comunitate în 
contextul secolului XXI. 
Programul urmărește atingerea acestei 
viziuni punând accent pe următoarele: 
• Starea de bine a tinerilor din 

punct de vedere fizic și mintal 
într-un spațiu urban potrivit, în 
context individual, micro-
comunitar și colectiv; 

• Perspectivele de viitor ale 
tinerilor și a succesului lor în 
viață cu focus special pe 
cunoștințe, competențe și 
aptitudini, viitorul muncii și 
antreprenoriatul; 

• Acțiunea tinerilor prin implicare 
civică, participarea la luarea 
deciziilor și asumarea unui rol de 
leadership în societate; 

• Consolidarea ecosistemelor de 
tineret locale prin care actorii 
acestora servesc starea de bine, 
perspectivele de viitor și 
acțiunea tinerilor prin 
colaborare extinsă și co-
management a unor procese. 

Orice localitate de rangul 0, I, II sau III 
(municipii și orașe) din România 
(conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 
privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național) poate 
candida pentru acest titlu. Sectoarele 
capitalei României, respectiv 
Municipiul București (prin primăriile 
aferente), pot de asemenea să aplice 
pentru acest titlu. 
 
Condițiile acceptării unei candidaturi 
sunt: 
 
• respectarea criteriului menționat 

anterior cu privire la unitatea 
administrativ-teritorială; 

• depunerea documentației de 
candidatură conform celor 
descrise în următoarea secțiune; 

• respectarea termenului limită 
stabilit prin acest apel. 

 

Orice localitate de 
rangul 0, I, II sau III 
(municipii și orașe) 
din România, inclusiv 
sectoarele 
Municipiului 
București (prin 
primăriile aferente) 

Premiul în valoare 
de 50.000 euro 

 02.06.2022, 
ora 16:59 

https://capitalatin
eretului.ro/aplica?
fbclid=IwAR1g5e4
CD67Hw6-
am7TLOrsxPHEBEj
7n49NPdgD2GuJu
9cTruq_4qeVCAQI 
 

 

https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI
https://capitalatineretului.ro/aplica?fbclid=IwAR1g5e4CD67Hw6-am7TLOrsxPHEBEj7n49NPdgD2GuJu9cTruq_4qeVCAQI


 

42 
 

17. PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ, SUBPROGRAMUL MEDIA: APELUL FILME ÎN MIȘCARE 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul va încuraja și sprijini 
distribuția mai largă a 
filmelor europene 
nenaționale recente, 
încurajând agenții de 
vânzări și distribuitorii de 
cinematografe, în special, să 
investească în promovarea 
și distribuția adecvată a 
filmelor europene 
nenaționale. 

• Activitățile care urmează să fie 
finanțate sunt campanii de distribuție 
teatrală și/sau online paneuropeană a 
filmelor europene eligibile, 
coordonate de agentul de vânzări al 
filmului. 
 

• Aplicațiile ar trebui să prezinte 
strategii adecvate pentru a asigura o 
industrie mai durabilă și mai 
respectuoasă față de mediu și pentru 
a asigura echilibrul de gen, 
incluziunea, diversitatea și 
reprezentativitatea. 

• Persoane juridice 
(organisme publice sau 
private) stabilite în: 
 

• Una din țările 
participante la Europa 
Creativă, respectiv  

 
• statele membre ale UE 

 
 

Țări non-UE, precum 
• țările SEE și țările 

asociate Programului 
Europa Creativă sau 
 

• țările care sunt în 
negocieri în curs 
pentru un acord de 
asociere și în care 
acordul intră în vigoare 
înainte de semnarea 
granturilor 

 
 

• Beneficiarul trebuie să 
fie un agent de vânzări 
european 

Costurile vor fi 
rambursate la 
rata de finanțare 
stabilită în 
Acordul de Grant 
(90%). 

 Cut-off dates: 
 
15.03.2022, 
ora 17:00 CET 
 
05.07.2022, 
ora 17:00 CET 

https://euipo.europ
a.eu/ohimportal/en
/grants-sme-fund-
2022 
 
 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
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18. FONDUL PENTRU IMM-URI: VOUCHERE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Acțiunea urmărește în mod 
specific să ajute IMM-urile 
europene să-și mobilizeze 
activele de proprietate 
intelectuală prin punerea la 
dispoziție a unui sprijin 
financiar pentru costurile 
legate de PI. Prin acest 
sprijin financiar, se speră că 
IMM-urile care ar putea 
trece printr-o criză 
economică vor fi 
descurajate să reducă 
costurile legate de activele 
lor de PI și/sau de protecția 
lor. Având în vedere costul 
ridicat al brevetelor și 
resursele financiare limitate 
ale IMM-urilor, acțiunea 
urmărește, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar IMM-
urilor pentru a acoperi 
anumite costuri legate de 
brevete. 

• IP Scan – Servicii de audit de 
prediagnoză de PI (IPPDA) – 
VOUCHERUL 1 
 

• Protecția mărcilor și a desenelor 
sau a modelelor în UE (la nivel 
național, regional și la nivelul UE) 
– VOUCHERUL 1 
 

• Protecția mărcilor și a desenelor 
sau a modelelor din afara UE – 
VOUCHERUL 1 
 

• Taxe de brevet pentru protecția 
brevetelor naționale – 
VOUCHERUL 2 

Întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri), cu 
sediul într-unul din statele 
membre ale UE 

• Voucherul 1 – 
Activități legate de 
PI: 1.500 euro 

 
• Voucherul 2 – 

Brevete: 750 euro 
 

 16.12.2022 https://euipo.europ
a.eu/ohimportal/en/
grants-sme-fund-
2022 
 

 

 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
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19. HG 807/2014: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIȚIILOR CU 

IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Schema de ajutor de stat 
are ca obiectiv dezvoltarea 
regională, prin realizarea de 
investiții iniţiale în active 
fixe de înaltă tehnologie 
pentru realizarea de 
produse cu valoare 
adăugată mare, indiferent 
de dimensiunea 
beneficiarilor. 

Activele corporale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

• trebuie să fie exploatate exclusiv de 
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat 
pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru 
care s-a solicitat finanţarea; 

• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii 
beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să 
rămână asociate investiţiei pentru care s-a 
acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 
cinci ani de la finalizarea investiţiei; c) să fie 
achiziționate în condiţii de piaţă 

 
Activele necorporale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 
 
• trebuie să fie exploatate exclusiv de 

întreprinderea beneficiară de ajutor de stat 
pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru 
care s-a solicitat finanţarea; 

• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii 
beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să 
rămână asociate investiţiei pentru care s-a 
acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 
cinci ani de la finalizarea investiţiei; 

• să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; 
să fie achiziționate de la terți care nu au legături 
cu cumpărătorul. 

Întreprinderi nou-
înfiinţate sau 
întreprinderi în 
activitate, atât 
IMM-uri cât şi 
întreprinderi 
mari, cu 
personalitate 
juridică 

Valoarea totală a 
unui proiect de 
investiții trebuie să 
fie de minimum 4,5 
milioane lei 

 31.12.2023 https://mfinante.gov.r
o/hg-807/20141 
 

 

https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
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20. FUNDAȚIA NOUĂ NE PASĂ - PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR 
DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul programului este 
acela de a încuraja 
organizațiile non-
guvernamentale și 
instituțiile de învățământ să 
dezvolte și să implementeze 
proiecte care contribuie la 
îmbunătățirea calității 
procesului educațional. 

Sunt eligibile ONG-urile care: 
 
• au un buget anual cheltuit de 

maxim 500.000 lei 
• sunt independente de partide 

politice și instituții de cult 
• sunt direct răspunzătoare 

pentru elaborarea și 
managementul proiectului și nu 
acționează ca intermediari 

• au dreptul, potrivit statutului, 
să deruleze activități în 
domeniul educației 
 

Sunt eligibile instituțiile de 
învățământ care:  

 
• sunt direct răspunzătoare 

pentru elaborarea și 
managementul proiectului și nu 
acționează ca intermediari 

• sunt independente de partide 
politice și instituții de cult 

 

• ONG 
 
• Instituții de 

învățământ 
preuniversitar 

 
• Instituții de 

învățământ 
superior 

 

Suma maximă care poate fi 
accesată de un aplicant în unul 
dintre cele 9 apeluri este de 
60.000 lei 

 01.11.2021 – 
01.07.2022* 
 
*Noi apeluri 
de proiecte 
vor fi lansate 
la începutul 
fiecărei luni, 
în perioada 
01.112021 – 
01.07.2022 
 
Apelul va fi 
activ până la 
atingerea 
numărului de 
proiecte 
maxim admis, 
respectiv 50 
de propuneri 
sau timp de 
maxim 10 zile 
de la lansare. 

http://www.romania
pozitiva.ro/csr/funda
tia-noua-ne-pasa-a-
lansat-un-program-
de-granturi-in-
valoare-de-1-milion-
de-lei-pentru-
proiecte-din-
educatie/?fbclid=IwA
R1JtCPeAohLqa9agm
wJ6uN5RXR1F_Nrc5
3CydaPT7mKFRfjnlD
BbcIm0es 
 

 
 

http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
http://www.romaniapozitiva.ro/csr/fundatia-noua-ne-pasa-a-lansat-un-program-de-granturi-in-valoare-de-1-milion-de-lei-pentru-proiecte-din-educatie/?fbclid=IwAR1JtCPeAohLqa9agmwJ6uN5RXR1F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnlDBbcIm0es
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21. FRDS – APELUL 2 PENTRU PROPUNERI DE INIȚIATIVE BILATERALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

„DEZVOLTARE LOCALĂ, TRANSFER DE BUNE PRACTICI” 
 

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 acestuia va fi 
sprijinită participarea la întâlniri 
bilaterale și de tip rețea, sesiuni 
de formare și ateliere de lucru, 
vizite de studiu, conferințe și 
seminare relevante pentru 
tematica proiectului aflat în 
implementare. 
 

• Cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare sau dintr-o 
organizație internațională 
trebuie să fie implicată în 
activitățile bilaterale propuse. 

• entități implicate (în 
calitate de Promotori de 
Proiect sau de parteneri) în 
implementarea unui 
proiect finanțat în cadrul 
Programului Dezvoltare 
locală din: 

• România, 
• Islanda, 
• Liechtenstein,  
• Norvegia. 

până la 5.000 
de euro 

 06.07.2021 
– 
01.05.2024* 
 

https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul-
2-transfer-de-bune-
practici/ 
 

 
 

 
 

   
 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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22. 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 
Contribuţia 

solicitantului 
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 

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 31.12. 
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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23. 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  
• Norvegia 

Maximum 5.000 €  01.05.2024* https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul
-2-transfer-de-
bune-practici/ 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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24. 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 
31.07.2023. 

https://www.fondu
ri-
structurale.ro/alte-
finantari/342/progr
amul-national-de-
sprijin-in-sectorul-
vitivinicol-2019-
2023 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
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25. 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 tip răspuns 
rapid: 
 
Proces de aplicare şi 
evaluare continuu, pe 
măsură ce se primesc 
aplicațiile: 
 
27.04.2023; 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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26. 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 tip 
răspuns rapid 
 
Proces de aplicare 
şi evaluare 
continuu, pe 
măsură ce se 
primesc 
aplicatiile. 
 
27.04.2023; 
16:00. 

https://activecitiz
ensfund.ro/apel-
4/ 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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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 7, 
camerele 723 - 725, 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 

  
 

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
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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 

Andreea TUDOSE, Expert, Sediul central CĂLĂRAȘI 
Andrei Theodor GEORGESCU, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 

Mircea MARINACHE, 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: 10.05.2022 
 

   
 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de 
proiecte lansate 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 Proiecte și Relații Internaționale 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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