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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 implicării lor în 
programele dedicate. 
 

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-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 

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 / comitete etc., legate de 
problematici sau cu impact asupra POCU 
etc.; 
 

• 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 / 
contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai puțin 

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-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 

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, 
formarea profesională a actorilor relevanți 
implicați în evaluarea POCU; 

Asigurarea mecanismelor în vederea 
gestionării schemelor de grant global, 

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 

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 
POCU. 

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

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 

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-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 

instrumente financiare 
etc.; 
 
Alte structuri relevante, 
ex. Punctul Național de 
Contact pentru Romi etc. 

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-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 

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

Obiectivul  
specific 3.1 
Reducerea 
numărului 
depozitelor 
neconforme şi 
creșterea 
gradului de 
pregătire 
pentru reciclare 
a deșeurilor în 
România 

Proiecte noi de management integrat al deșeurilor / 
noi individuale de completare a  
investițiilor de management integrat al deșeurilor  
- elaborare Plan Județean pentru Gestionarea 
Deșeurilor/ actualizare Master Planul Județean  
(după caz)3 
- elaborare aplicație de finanțare, inclusiv 
documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza  
Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea 
Impactului asupra Mediului etc), precum și 
documentație/documentații de atribuire pentru 
contractele de servicii, lucrări și furnizare4 
- implementarea/extinderea sistemelor de colectare 
separată a deșeurilor provenite de la  
gospodării 
-constuctia de centre de colectare prin aport 
voluntar deșeuri reciclabile și fluxuri speciale de  
deșeuri municipale, inclusiv DEEE 
- construcţia/modernizarea stalațiilor de transfer, 
statiilor de sortare, statiilor de compostare si  
şi achizitia de unități de compostare individuală 
- construcţia/modernizarea instalatiilor de tratare 
mecano-biologică 
-constuctia de instalatii de digestie anaeroba pentru 
biodeseuri colectate separat la sursă 
- închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, 
inclusiv a sistemului de colectare a  
levigatului, a sistemului de extragere a biogazului 

Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitară prin 

Consiliile Județene 

Ministerul Mediului 

 Instituții publice cu 

responsabilități în 

domeniul 

managementului 

deșeurilor, în parteneriat 

cu  

Ministerul Mediului 

Primăria Municipiului 

Bucureşti 

Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor/ 

Administrația Fondului 

pentru Mediu 

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 de 
Coeziune 

15% contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 

03.09.2020 
– 
17.02.2023 

http://www.fon
duri-
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 

8. Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al ener
giei 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.fon
duri-
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 
Comunicaţiil
or (TIC) 
pentru o 
economie 
digitală 
competitivă 

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

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

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

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

Dacă 
solicitantul/partene
rul 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/partene
rul este finanţat 
atât de la bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor sociale 
şi de sănătate, cât şi 
din fonduri proprii, 
precum şi dacă este 
finanţat doar din 
fonduri proprii, 
valoarea finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile eligibile, 
iar 2% reprezintă 
rata de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului/parte
nerului 
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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 

 %C8%99i-a-
comunic%C4%8
3rii-media-
sociale,-a-open-
data-%C5%9Fi-
big-data-
%E2%80%93-
sec%C8%9Biune
a-e-guvernare-
%C8%99i-open-
data 

 
Acţiunea 2.3.1 
– Consolidarea 
şi asigurarea 
interoperabilită
ţii 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 – corespunzătoare 
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 din 
fonduri proprii, 
precum şi dacă este 
finanţat doar din 
fonduri proprii) 
valoarea finanţării 
nerambursabile 

06.02.2018 - 
06.02.2023 

https://www.fo
nduri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/4/p
rogramul-
operational-
competitivitate 

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
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 

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. 

este de 98% din 
cheltuielile eligibile, 
iar 2% reprezintă 
rata de cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 

 
2.3.1 Secțiunea 
E-guvernare și 
Interoperabilita
te 
 

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 

PROIECTUL C: 
- Autorități ale 

administrației publice 
centrale 
caregestionează/coordon
ează servicii publice ce 
vizează cele 36 de 
evenimentede viață 

Alocarea pentru acest 
apel – corespunzătoare 
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 
 
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 

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 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 

 31.12.2023  https://www.fo
nduri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/4/p
rogramul-
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
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Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

predefinite, inclusiv 
parteneriate între aceste 
instituții publice.  

 

1,81 milionae euro 
FEDR (echivalentul în lei 
= 5,88 milioane lei) 
 
 
 

rata de cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 

 
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/partene
rul 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.fo
nduri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/4/p
rogramul-
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.afi
r.info/  

https://www.afir.info/
https://www.afir.info/
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C. ALTE GRANTURI 

 
1. ERASMUS+: APEL DE PROPUNERI PENTRU PROIECTE PRIVIND INIȚIATIVA UNIVERSITĂȚI EUROPENE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare 

grant 
Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Scopul acestei 
inițiative este de 
a consolida 
parteneriatele 
strategice dintre 
universitățile 
europene și de a 
crește 
competitivitatea 
internațională a 
învățământului 
universitar 
european. 

Tema 1: Intensificarea cooperărilor instituționale transnaționale 
prealabile 
 
Aceasta va oferi sprijin pentru alianțele de cooperare transnațională 
instituțională deja existente; instituțiile de învățământ superior au 
ocazia de a se alătura alianțelor deja existente, în calitate de 
parteneri. 
 
Bugetul pentru această temă este de 345.6 mil. euro. 
 
Tema 2: Dezvoltarea unor noi cooperări instituționale transnaționale 
 
Acesta va oferi sprijin financiar alianțelor de Universități Europene 
nou constituite. 
 
• Bugetul pentru această temă este de 38.4 mil. euro. 

• instituții de 
învățământ superior 
care dețin o Carta 
Erasmus valabilă 
pentru studii 
superioare Educație 
(ECHE) și entitățile 
afiliate acestora;  
• orice altă 
organizaţie formată 
din învăţământul 
superior special 
înființate cu scopul de 
a implementa 
cooperarea 
transnațională 
instituțională, inclusiv 
activități educaționale 
comune. 

• Tema 1: 
345.6 mil. 
euro 

 
• Tema 2: 

38.4 mil. 
euro 

 31.01.2023, 
ora 17:00 
(ora 
Brussels) 

https://educatio
n.ec.europa.eu/e
ducation-
levels/higher-
education/europ
ean-universities-
initiative 

 
 
 
 
 
 

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
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2. OPORTUNITATE DE FINANȚARE PRIN PROGRAMUL „FONDUL EUROPEAN PENTRU AFACERI 
MARITIME, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ” 2021-2027 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul principal al acestui 
subiect este de a sprijini 
diversificarea surselor de venit 
pentru comunitățile pescărești 
din zona atlantică prin 
promovarea activităților legate 
de economia albastră durabilă. 

• Tema 1 - Diversificarea activităților de pescuit 
în zona atlantică; 

• Tema 2 - Acțiuni privind poluarea în Marea 
Neagră; 

• Tema 3 - Transporturi și porturi durabile în 
Marea Mediterană; 

• Tema 4 - Clusterele maritime ca instrument 
inovator pentru o economie albastră durabilă 
în Marea Mediterană; 

• Tema 5 - Turismul maritim durabil în regiunile 
ultraperiferice; 

• Tema 6 - Agricultura oceanică regeneratoare 
în regiunea Mării Baltice. 

 

Entităţile publice şi 
private cu 
personalitate 
juridică înregistrate 
pe teritoriul statelor 
membre şi al ţărilor 
non UE, limitrofe 
zonei geografice 
specifice 

Între 
400.000 
euro și 
1.000.000 
euro per 
proiect 

 31.01.2023, 
ora 17:00 
(Brussels 
time) 

https://ec.europa.eu/inf
o/funding-
tenders/opportunities/p
ortal/screen/opportunit
ies/topic-details/emfaf-
2023-pia-flagship-2-
black;callCode=null;free
TextSearchKeyword=EM
FAF-2023-PIA-
FLAGSHIP;matchWholeT
ext=true;typeCodes=1,0
;statusCodes=31094502
;programmePeriod=null;
programCcm2Id=null;pr
ogramDivisionCode=null
;focusAreaCode=null;de
stination=null;mission=n
ull;geographicalZonesCo
de=null;programmeDivi
sionProspect=null;start
DateLte=null;startDateG
te=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;cpvCode=
null;performanceOfDeli
very=null;sortQuery=sor
tStatus;orderBy=asc;onl
yTenders=false;topicList
Key=topicSearchTablePa
geState 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-2-black;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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3. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS ÎN VEDEREA TRANZIȚIEI CĂTRE ECONOMIA CIRCULARĂ 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Schema de ajutor de 
minimis își propune 
să sprijine 
întreprinderile în 
vederea stimulării 
realizării unor 
investiții și a unor 
categorii de activități 
cu finanțare din 
fonduri de la bugetul 
de stat, astfel cum 
sunt prevăzute în 
Ordonanța de Guvern 
nr.27/2022 privind 
reglementarea unor 
măsuri financiare prin 
instituirea schemei de 
ajutor de minimis în 
vederea tranziției 
către economia 
circulară. 

• Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat 
în cadrul prezentei scheme, conform art.18 din OG nr. 
27/2022, sunt următoarele: 

 
• a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de 

deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea 
eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare; 

 
• b) dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, 

proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să 
promoveze principiile economiei circulare; 

 
• c) înființarea și/sau dotarea și/sau modemizarea 

laboratoarelor de testare pentru materialele și 
produsele rezultate din activități de economie 
circulară, precum și acreditarea acestora, după caz; 

 
• d) înființarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de 

reparații şi recondiționare a bunurilor în vederea 
reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor; 

 
• e) extinderea activităților de reciclare a deşeurilor; 

 
• f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel 

național, care pe baza informaților introduse de 
utilizatori face automat legătura între vânzător şi 
cumpărător; 

 
• g) realizarea de centre de colectare şi valorificare a 

produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din 
aplicarea principiilor economiei circulare; 

• Microîntreprinderi 
• Întreprinderi mici și 

mijlocii  
• Întreprinderi  mari 
• Asociații/fundații 

(ONG-uri) 
• Organizații 

sindicale 
• Organizații 

patronale 
 

15,000 euro -
200,000 euro 

 19.12.2022 
– 
31.01.2023 

https://www.fond
uri-
structurale.ro/des
carca-
document/40210 
 
 

 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40210
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40210
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40210
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40210
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40210
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4. PREMIILE „NOUL BAUHAUS EUROPEAN” 2023 
 

Axa 
prioritară Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 În fiecare dintre cele patru 
categorii, sunt stabilite trei 
componente de concurs 
paralele: 
• Componenta A: 

„Campionii «Noului 
Bauhaus european»” va 
fi dedicată proiectelor 
existente și finalizate cu 
rezultate clare și 
pozitive. 

• Componenta B: „Staruri 
în devenire ale «Noului 
Bauhaus european»” va 
fi dedicată conceptelor 
prezentate de tinere 
talente cu vârste de până 
în 30 de ani. Conceptele 
se pot afla în diferite 
stadii de dezvoltare, de 
la idei cu un plan clar 
până la nivelul de 
prototip. 

• Componenta C: 
„Campionii «Noului 
Bauhaus european» în 
domeniul educației” va fi 
dedicată inițiativelor 
axate pe educație și pe 
învățare. Sunt eligibile 
atât proiectele finalizate, 
cât și inițiativele cu un 
nivel minim de 
maturitate.  

 

• Candidații pot fi atât cetățeni ai UE, cât și cetățeni din afara 
UE, cu condiția ca proiectele lor să fie puse în aplicare în UE 
sau în Balcanii de Vest. 

• Se aplică norme speciale pentru anumite entități [de 
exemplu entitățile care fac obiectul măsurilor restrictive ale 
UE în temeiul articolului 29 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și al articolului 215 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 3 și entitățile care fac 
obiectul Orientărilor Comisiei nr. 2013/C 205/054]. Aceste 
entități nu sunt eligibile să participe în nicio situație. 

Candidatura trebuie depusă de către: 
• a) Pentru componenta A: persoana (persoanele) sau 

organizația (organizațiile) (oraș sau regiune, finanțator, 
organizator) care are (au) dreptul de a reprezenta proiectul. 

• b) Pentru componenta B: persoana sau grupul de persoane 
care ar fi autorul conceptului. Toți candidații din cadrul 
acestei componente trebuie să aibă vârsta de cel mult 30 
de ani la data ultimei zile în care se pot depune 
candidaturile. Candidatura poate fi depusă și de o 
organizație, cu condiția ca toți reprezentanții organizației 
respective implicați în crearea conceptului în cauză să aibă 
mai puțin de 30 de ani. Vă atragem atenția asupra faptului 
că Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conține lista oficială 
și, în caz de contradicție, conținutul său prevalează asupra 
hărții sancțiunilor UE. Orientările Comisiei nr. 2013/C 
205/05 privind eligibilitatea entităților israeliene și a 
activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel 
începând cu iunie 1967 pentru granturi, premii și 
instrumente financiare finanțate de UE începând cu 2014 
(JO C 205 din 19.7.2013, p. 9).  

• c) Pentru componenta C: persoana (persoanele) sau 
organizația (organizațiile) care ar fi autorul inițiativei sau 
unul dintre reprezentanții care pun în aplicare inițiativa. 
 

Candidații 
pot fi atât 
cetățeni ai 
UE, cât și 
cetățeni din 
afara UE, cu 
condiția ca 
proiectele 
lor să fie 
puse în 
aplicare în 
UE sau în 
Balcanii de 
Vest. 

Între 
15.000 - 
30.000 
euro în 
funcție de 
categorie
/ 
compone
ntă 

 31.01.2023, 
ora 19:00 
CET 

https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/e
n/ip_22_7414 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
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5. SHARED GREEN DEAL: OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU ACŢIUNI LOCALE ÎN SPRIJINUL 

INIŢIATIVEI „GREEN DEAL” 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 SHARED GREEN DEAL 
are ca obiectiv 
principal stimularea 
acțiunilor comune 
privind inițiativele 
Green Deal în 
întreaga Europă, prin 
furnizarea de 
instrumente de științe 
sociale și umaniste 
pentru a sprijini 
punerea în aplicare a 
8 domenii de politică 
Green Deal ale UE, la 
nivel local și regional. 

• Resurse umane; 
• Cheltuieli de deplasare pentru deplasări 

esențiale și justificate; 
• Costuri logistice legate de organizarea 

evenimentelor (de exemplu, închirierea de 
spații, catering); 

• Costuri de comunicare (de exemplu, materiale 
promoționale, traducere); 

• Echipamente; 
• Subcontractare - activități externalizate 

justificate (de exemplu, facilitare specifică sau 
asistență tehnică). 
 

Autorități locale/regionale 
și ONG-uri 

Aproximativ 
22.000 euro per 
experiment 
social 

 31.01.2023 https://sharedgree
ndeal.eu/local-
expt-call 
 
 

https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
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6. THE BLOOMBERG INITIATIVE FOR CYCLING INFRASTRUCTURE: PROGRAM DESTINAT SCHIMBĂRII 
INFRASTRUCTURII PENTRU CICLISM 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Transformarea 
infrastructurii de 
ciclism pentru a face 
străzile mai sigure 
pentru cicliști și 
pentru a reduce 
dependența de 
mașini. 

• Finanțarea proiectelor ambițioase de 
infrastructură pentru ciclism oferind granturi; 

• Conectarea orașele câștigătoare cu asistență 
tehnică de clasă mondială din partea GDCI; 

• Implementarea proiectelor și urmărirea 
progresului prin instruirea liderilor orașului cu 
privire la colectarea de date, implicarea 
rezidenților și alte bune practici din industrie; 

• Conectarea orașele cu o rețea globală de colegi. 
 

BICI va sprijinii orașele care: 
 

• Reorganizează infrastructura pentru a recupera 
și reutiliza spațiul existent sau pentru a crea noi 
facilități care pun bicicliștii pe primul loc; 

• Creează rețele complete care să permită 
oamenilor de toate vârstele și abilitățile să 
meargă cu bicicleta în siguranță și convenabil; 

• Arată că este posibilă aducerea unei 
infrastructuri de biciclete de clasă mondială în 
regiunile cărora le lipsește în prezent; 

• Experimentează noi materiale, tehnologii sau 
metode de implementare în moduri care fac 
ciclismul mai ușor; 
Centrează oamenii mai presus de orice, luând în 
considerare riscurile, opțiunile și 
compromisurile cu care se confruntă rezidenții 
atunci când decid cum să călătorească prin 
orașele lor. 

Orașele din întreaga lume, 
cu peste 100.000 de 
rezidenți 

Granturi între 
400.000 $ și 
1milion $ 

 10.11.2022 
– 
03.02.2023 
 

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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7. S3E CHARGE: PROGRAM DE FORMARE DEDICAT START-UP-URILOR DIN SUDUL EUROPEI 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 S3E Charge se bazează pe 
un program de mentorat 
dezvoltat special pentru 
start-up-urile în creștere. 
Mentoratul și coaching-ul 
din cadrul procesului 
ghidează echipele de 
start-up-uri în creștere în 
dezvoltarea unui plan de 
afaceri pentru un produs, 
serviciu sau proces care să 
le pregătească pentru 
investiții și care să le ducă 
cazul de afaceri validat la 
un nivel atractiv pentru 
investitori. Astfel, puteți 
dobândi competențe în 
domeniul comercializării 
tehnologiei, al 
antreprenoriatului bazat 
pe știință, al dezvoltării 
afacerii și al protecției 
proprietății intelectuale, 
utilizând propriile oferte 
de afaceri prin 
intermediul unui 
mentorat personalizat. 

Start-up-urile în creștere sunt considerate eligibile 
pentru S3E Charge Open Call #1 dacă respectă 
următoarele reguli: 
• Trebuie să fie înființate ca start-up în 

următoarele domenii științifice: științe 
agricole, inginerie și tehnologie, științe 
medicale și ale sănătății și științe naturale; 

• Proiectul de soluții deep tech trebuie să să 
vizeze cel puțin un obiectiv de dezvoltare 
durabilă; 

• Trebuie să trimită o scurtă descriere a start-
up-ului și a activităților; o prezentare video 
a unui pitch deck axat pe susținerea 
propunerii de valoare pentru produsul, 
serviciul sau conceptul de proces propus; un 
caz de afaceri scris care să caracterizeze 
conceptul de produs și oportunitatea 
(nevoia pieței), tehnologia și planul de 
dezvoltare, statutul și strategia de 
proprietate intelectuală, piața și primul 
client, avantajul competitiv și nevoile de 
finanțare, precum și o declarație privind 
motivația echipei de a participa la acest 
apel. 

• Trebuie să fie stabilită într-una (sau mai 
multe) dintre aceste țări: Croația, Grecia, 
Italia, Malta, Portugalia, Cipru, Slovenia, 
Spania, Bulgaria, România, Bosnia și 
Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de 
Nord, Serbia, Turcia și Albania. 

 

Start-up-uri în creștere cu 
produse, servicii sau 
concepte de procese 
tehnologice profunde, 
bazate pe o descoperire 
științifică sau pe o inovație 
inginerească semnificativă 
și aflate într-un stadiu de 
dezvoltare, care se află deja 
pe piață. 

Program de 
mentorat 

 10.02.2023 
la ora 17:00 
CET 

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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8. SINGLE MARKET PROGRAMME: GREENING SOCIAL ECONOMY SMES AND ENTREPRENEURS IN THE 
PROXIMITY AND SOCIAL ECONOMY ECOSYSTEM THROUGH TRANSNATIONAL CO-OPERATION 

 
Axa 

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

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 • sprijinirea cooperării 
transnaționale și 
intersectoriale, precum și a 
schimbului de bune 
practici pentru a permite 
creșterea durabilă a IMM-
urilor și a antreprenorilor 
din economia socială în 
ceea ce privește tranziția 
ecologică; 

• consolidarea capacităților 
și competențelor 
personalului și a 
managementului din 
cadrul IMM-urilor din 
economia socială pentru a-
și ecologiza operațiunile și 
a dezvolta produse și 
servicii durabile; 

• încurajarea adoptării 
alternativelor durabile și a 
soluțiilor inovatoare prin 
consolidarea capacităților, 
incubare și accelerare, 
servicii de consiliere și 
coaching; 

• încurajarea cooperării între 
entitățile din economia 
socială, pe de o parte, și 
întreprinderile tradiționale, 
mediul academic și 
autoritățile publice, pe de 
altă parte. 

 

Propunerile trebuie să fie depuse de un 
consorțiu de solicitanți care respectă 
următoarele condiții: 
• cel puțin șase entități independente 

din cel puțin trei țări eligibile 
diferite; 

• cel puțin un intermediar al 
economiei sociale pentru fiecare 
țară participantă implicată în 
consorțiu; 

• cel puțin una și cel mult două 
organizații de sprijin active la nivelul 
UE. 
 

Orice entitate publică 
sau privată constituită 
legal şi stabilită în 
statele membre UE sau 
ţările participante la 
program 

Maximum între 
750.000 și 
1.000.000 
euro/proiect 

 14.02.2023, 
ora 17:00 CET 

https://eismea.e
c.europa.eu/fund
ing-
opportunities/cal
ls-
proposals/greeni
ng-social-
economy-smes-
and-
entrepreneurs-
proximity-and-
social-economy-
ecosystem-
through_en 
 
 

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/greening-social-economy-smes-and-entrepreneurs-proximity-and-social-economy-ecosystem-through_en
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9. WORTH II: AL DOILEA APEL ESTE DESCHIS PÂNĂ PE 15 FEBRUARIE 2023 

 
Axa 

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

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul apelului este de a 
consolida competitivitatea IMM-
urilor din industriile de lifestyle și 
să le sporească capacitățile de 
inovare prin colaborări 
intersectoriale și paneuropene 
între IMM-uri, designeri și 
furnizori de tehnologie pentru a 
promova integrarea creativității, 
designului și a noilor tehnologii în 
IMM-uri pentru a obține produse, 
procese și procese cu valoare 
adăugată ridicată servicii cu 
valoare adăugată ridicată și, în 
același timp, să le îmbogățească 
prin schimbul de cunoștințe și 
competențe între diferiții actori 
implicați. 

Sectoare eligibile: 
• modă și textil; 
• încălțăminte; 
• blană și piele; 
• mobilier/decor/arhitectură; 
• accesorii și bijuterii. 

 
Premii: 
• sprijin financiar de 10.000-20.000 

euro;  
• consultanță privind strategia de 

afaceri și dezvoltarea tehnologică;  
• consultanță juridică privind 

drepturile de proprietate 
intelectuală și protecția acestora;  

• participarea la expoziții;  
• crearea de rețele și legături 

profesionale. 
 

Persoane juridice care 
formează un consorțiu, 
inclusiv: 
• IMM-uri; 
• profesioniști 

independenți; 
• organizații 

private non-
profit; 

• organizații 
private cu scop 
lucrativ; 

• universități, 
organizații de 
cercetare, 
laboratoare de 
design etc. 

 

Între 10.000 și 
20.000 euro 

 15.02.2023 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.  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 
corespunzător 
acestui prag: 20. 

• Pragul nr. 2: 
proiecte cu o 
valoare maximă 
de 2.000 euro. 
Nr. minim 
proiecte 
corespunzător 
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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11.  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
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12.  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
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13.  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/


 

28 
 

14.  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
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15.  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/
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16. 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/restruct
urare 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
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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:prahova@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: 10.01.2023 
 

   
 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
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