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Corpul European de Solidaritate 2020 

Propuneri de proiecte 2020 

Finanțator 

Uniunea Europeana  

Descriere program 

Buget apel 

aprox. 5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor, cu sprijinul 
organizațiilor  participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea 
în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în 
societate, îmbunătățind în același timp capacitatea de inserție 
profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea 
mobilității voluntarilor, stagiarilor și lucrătorilor tineri. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare 
 
Activitati eligibile 

 Proiecte de voluntariat 

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

 Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată 

 Stagii și locuri de muncă 

 Proiecte de solidaritate 

 Eticheta de calitate 
 
Valoare grant: 
Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor 
implicați. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw8
2gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g 
 

 

Termen limită 

05.02.2020 
30.04.2020 

01.10.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Apelul de proiecte "Dezvoltare locala" 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

10.090.640 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de masuri in scopul 
prevenirii si combaterii saraciei si excluziunii sociale si care sa contribuie 
la cresterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum 
si la cresterea nivelului de satisfactie ale acestor grupuri cu privire la 
calitatea acestor servicii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entitatile publice, organizatiile neguvernamentale si asociatiile 
autoritatilor locale impreuna cu parteneri din Romania si/sau Norvegia. 
 
Activitati eligibile 
Vor viza ca grup-tinta principal persoanele varstnice, copiii afectati de 
migratia parintilor, persoanele cu dizabilitati, cu boli grave/ in faza 
terminala, victimele ale abuzurilor si violentei in familie, alte categorii de 
grupuri vulnerabile si au in vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii 
de sprijin, de asistenta, de ingrijire sociala, medicala, in vederea 
accesului pe piata muncii, precum si promovarea si replicarea noi modele 
de interventie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de 
masuri vizeaza investitii in accesibilitatea fizica si informationala a 
serviciilor de asistenta sociala, medicala si a institutiilor de invatamant, 
precum si asistenta, sprijin si insotire in vederea solutionarii situatiei 
locative pentru grupurile vulnerabil si investitii in achizitionarea, 
renovarea sau constructia de locuinte pentru grupuri vulnerabile. 
 
Valoare grant: 
Între 500.000 euro și 2.500.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vk
mvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-
locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite 

Termen limită 

25.02.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

46 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță 
crescută a aprovizionării. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Instituții publice 

 IMM-uri 

 ONG-uri 

 Parteneriate  
 
Principalele activități ale aplicantului au o strânsă legătură cu activitatea 
pentru care aplicația va fi depusă. 
Principala activitate desfășurată de Partener este strâns legată de 
activitatea pentru care acesta își va aduce contribuția în proiect. 
 
Activitati eligibile 

 Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice) 

 Eficiența energetică în industrie 

 Eficiența energetică în infrastructură 

 Eficiența energetică a produselor 

 Eficiența energetică în sectorul transporturilor 
 
 
Valoare grant: 
Pentru Schema de granturi mici - Între 50.000 euro și 200.000 euro  
Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și 2.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/ 
 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-
energy/energy-efficiency-subpage/call/ 

 

Termen limită 

31.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Apelul de proiecte "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor" 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

16 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru 
romi  
Consolidarea capacității centrelor educaționale/ after school/ de zi 
existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii și tineri romi 
Abilitarea romilor  
Combaterea oricărei  forme de discriminare a romilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizatiile neguvernamentale, entitatile publice si asociatiile 
autoritatilor locale. 
 
Activitati eligibile 
Vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obtinerea documentelor 
de identitate, servicii educationale, servicii de ocupare, servicii pentru 
sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit); furnizarea de informatii 
persoanelor de etnie roma, in special femeilor si tinerelor rome, cu privire 
la modalitati de afirmare a drepturilor acestora, modalitati de accesare a 
serviciilor publice; dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor de 
etnie roma; activitati de crestere a responsabilitatii si a capacitatii 
autoritatilor si institutiilor publice de a fi mai incluzive; activitati care 
promoveaza capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea 
personalului si a voluntarilor care lucreaza cu persoane de etnie roma; 
campanii de crestere a constientizarii pe teme anti-discriminare, tintind 
populatia majoritara, care sa promoveze respectarea drepturilor romilor, 
lupta impotriva antigipsismului, stereotipurilor si hartuirii; schimburi de 
bune practici in domeniul proiectului cu entitati din Islanda, Liechtenstein 
si Norvegia. 
 
Valoare grant: 
Între 300.000 euro și 1.000.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGf
EfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-
locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite 

Termen limită 

23.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoli 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

506.757 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% institutii publice 
90% ONG 

Obiectiv 
Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune 
efectivă a copiilor romi. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) din România și instituţiile 
publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. 
În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai 
naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate în consorţii 
compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli, cu minimum 20% copii 
romi înscrişi fiecare. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

 
Valoare grant: 
Între 60.000 euro și 200.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie 
 
 

 

Termen limită 

05.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoli 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

506.757 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% institutii publice 
90% ONG 

Obiectiv 
Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune 
efectivă a copiilor romi. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) din România și instituţiile 
publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. 
În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai 
naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate în consorţii 
compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli, cu minimum 20% copii 
romi înscrişi fiecare. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

 
Valoare grant: 
Între 60.000 euro și 200.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie 
 
 

 

Termen limită 

05.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

200.995 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali 
(inspectorilor şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin 
creşterea calităţii educaţiei în şcoală. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), 
Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania. 
Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, 
formatorii de profesori şi consilierii. 
 
Activitati eligibile 
În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de 
învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii 
de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în 
şcoli. 
Activităţile de învăţare focalizate asupra democraţiei, cetăţeniei, 
educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte 
bonus în cadrul procesului de evaluare. 
 
Valoare grant: 
Între 1.500 euro și 27.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-
educatie-scolara---2019-este-deschisa 

 

Termen limită 

05.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/runda-3-a-apelului-educatie-scolara---2019-este-deschisa
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Proiecte în domeniul învăţământului profesional si tehnic 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

1.059.765 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv  
Îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Pentru proiectele de cooperare și mobilități în domeniul ÎPT, candidații 
trebuie să fie unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi  
Tehnic. 
Pentru proiecte naționale în domeniul ÎPT, candidații trebuie să fie  
instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau 
județean în domeniul ÎPT. 
 
Activitati eligibile 
 
• Cooperarea consolidată între școlile din ÎPT și agenții economici  
implicați în proiecte 
• Mobilitate cu scop de învățare între România, Statele Donatoare sau 
Statele Beneficiare, facilitată pentru responsabilii de formare  
profesională (tutori de practică ai agenților economici și profesori care 
predau discipline de specialitate în unitățile de învățământ din ÎPT) 
 
Valoare grant: 
Între 24.000 euro și 35.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie 
 
 

 

Termen limită 

04.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/apeluri-educatie
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Dialog Social - Muncă Decentă 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

13.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Consolidarea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicatele 
și autoritățile publice și promovarea muncii decente. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Parteneri sociali (organizații patronale și sindicate); 

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

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

 
Activitati eligibile 

 îmbunatățirea dialogul social și a cooperării 

 implementarea îmbunătățită a agendei privind munca decentă 
(condiții de muncă corecte) 

 facilitarea ocupării forței de muncă. 
 
Valoare grant: 
Între 50.000 euro și 400.000 euro  
 
Informatii suplimentare  
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/ 

Termen limită 

04.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
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PNDR - PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
Submăsura 7.4  „Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.761.860 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Asigurarea unui nivel optim de biosecuritate și reducerea consecințelor 
asupra mediului înconjurător. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Consiliile Judetene 
 
Activitati eligibile 
Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv cele a mijloacelor de 
tractare/transport și a altor facilități de ucidere a animalelor. 
 
Valoarea Grantului 
Maxim 300.000 Euro/proiect 
 
Informatii suplimentare 
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un 
punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat 
pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației de proiecte.  
Pentru această submăsură pragul minim este de 80 puncte, prag sub 
care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_docum
ente_supuse_dezbaterii_publice 
 
 
 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PNDR - PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea 
tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului 
(silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare 
care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul 
legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate publică sau privată 
terenuri forestiere; 
Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri 
forestiere; 
Asociații ale beneficiarilor. 
 
Activitati eligibile 
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror 
cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: 
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de liniște; 
2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 
(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1). 
 
Valoarea Grantului 
Variabil 
 
Informatii suplimentare 
Contributia beneficiarului: Pana la 500 hectare - 0% 
Peste 500 hectare - Variabil. 
 
Sprijinul acordat in cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu si 
este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si 
reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit, costurile 
suplimentare si tranzactionale suportate de detinatorii de terenuri 
forestiere care incheie angajamente coluntare pe o perioada de 5 ani. 
 
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-
56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf 
 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-
delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-
servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-
de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-
1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-
sesiunea-3 
 

 

Termen limită 

02.03.2020-15.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
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Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente; Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

229.350.000,00 lei 

Finanțare primită (%) 

max 98% 

Obiectiv 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
  
Categorii solicitanti eligibili:  
Judeţe și municipii din regiunile mai puțin dezvoltate 
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel: 

 unități administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunile mai puțin 
dezvoltate, 

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

 ONG-uri, 

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

 instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Planificare strategică: 

 elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), care să 
acopere și zonele funcționale urbane; 

 elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD); 

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

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local: 

 implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru 
serviciile publice; 

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

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

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

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

Simplificarea procedurilor administrative: 

 dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al 
documentelor; 

 digitalizarea arhivelor;  

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

 
Valoare grant:  
Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului competitiv, este cu termen 
limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 
229.350.000,00 lei. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-
mysmis-poca-661-2-1/ 
 

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
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Programul Operațional Capital Uman (PO CU)  
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.iv, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului 
de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Sprijin pentru creșterea capacității tehnice a personalului implicat în 
implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național și local 
(nivel regional, județean) (ex. medici, asistenți, alt personal relevant 
implicat în asigurarea calității serviciilor etc.) prin furnizarea de programe 
de formare, participare la schimburi de experiență/de bune practici, 
inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnațională. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, cu 
competențe în cardiologie pediatrică. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22102/pocu-ghid-in-
consultare-pentru-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-
cardiologiei-pediatrice 
 

 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22102/pocu-ghid-in-consultare-pentru-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22102/pocu-ghid-in-consultare-pentru-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22102/pocu-ghid-in-consultare-pentru-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice
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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.iv, Obiectivul specific 4.12: Reducerea numărului 
de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul 
comunității; 4.13: Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul 
instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață 
independentă 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

23.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială. 
Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii 
la nivelul comunității. 
Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta 
de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi în domeniu singure 
sau în parteneriat cu entități relevante 
 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii singuri sau în parteneriat cu 
entități relevante; 
 
Prin entități relevante se înțeleg: 

 Furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii; 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

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

 Furnizori de servicii medicale autorizați în condițiile legii. 
 
Activitati eligibile 
 Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate 
copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor în ultimii 4 ani; 
 Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri 
menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează 
să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor 
care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani; 
 Sprijin acordat tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei 
locuințe și a plății utilităților. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 1.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 

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

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului 
de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.764.706 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane 
fara adapost) prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ 
de formare profesională adecvate nevoilor specifice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritățile centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu 
actorii sociali relevanți, Furnizori de servicii sociale în condițiile legii singuri sau 
în parteneriat cu actori relevanți. 

 
Activitati eligibile 
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate, ex.:  
• cazare temporară, 
• servicii de asistență psiho-socio-medicală, 
• continuarea/ reintegrarea în sistemul de educație, 
• furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ 
acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-
profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate persoanelor fără 
adăpost, în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții 
inovatoare în furnizarea serviciilor de bază. 
Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop asigurarea de 
găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea 
unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în concordanţă 
cu nevoile individuale identificate. 
Prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de ocupare, psihologice etc 
grupului tinta si nu investitia in resursele umane din sistem (formare profesionala 
etc). Astfel, activitatea de furnizare de servicii sociale si /sau de ocupare, 
educationale etc persoanelor fara adapost (asa cum e ea descrisa mai sus) 
trebuie sa reprezinte 80% din proiect (element de eligibilitate proiect), iar 
activitatile suport (destinate resurselor umane din sistem: formare profesionala 
etc.) vor reprezenta maxim 20% din activitatile proiectului si implicit si din bugetul 
aferent activitatilor proiectului. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-
public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-
%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-
ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

max. 10.5 mil. Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de 
col uterin - etapa II” 
Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est. 
Derularea screeningului prin testare HPV/ Babes Papanicolau în 
patru regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord 
Est în vederea depistării leziunilor precanceroase și ale stadiilor 
incipiente ale cancerului de col uterin. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de 
Medicină și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de 
sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în 
parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și 
locale, universităţi, ONG-uri etc.).  
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat 
(element de eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de 
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor 
precanceroase ale colului uterin. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al 
serviciilor de screening al cancerului de col. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (per fiecare din regiunile 
vizate de prezentul apel: Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord 
Est) este de 10.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 42 luni, 
dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023. 
Apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-
regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-
precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/ 

Termen limită 

18.02.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

20 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. Aceasta 
trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului 
Sănătății sau administrației publice locale; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
ONG-uri relevante organizate ca societăți profesionale care desfășoară activități 
educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi prevenției 
cardiovasculare.  
 
Atentie: Este obligatorie participarea în parteneriat a Ministerului Sănătății 
și/ sau a unei instituții publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății 
și/sau a unei unități cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Ministerului Sănătății (element de eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de 
screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de screening pentru furnizarea 
de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 20.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 50 luni, dar nu mai 
târziu de 30 noiembrie 2023. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
 

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

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

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

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

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

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

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

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

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

 Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  

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

Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, 
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost  selectate de GAL și avizate de CCS 
restrâns. 
 

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

Termen limită 

31.12.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
Obiectiv specific 6.1 - Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta 
între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se 
reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de 

formare profesională inițială. 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

122.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

 Ministerul Educației Naționale (MEN); 
 Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS); 
 Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea 

MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul 
formării profesionale; 

 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic; 

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

 Membri ai comitetelor sectoriale şi ai comitetelor sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizaţii sindicale/ organizații patronale/ asociaţii profesionale/ 
furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 
carieră/ furnizori de servicii de ocupare/ camere de comerț, 
industrie și agricultură/ ONG-uri. 

 
Activitati eligibile 

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

 Furnizarea de programe „A doua șansă”; 

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

 Măsuri de sprijin pentru stimularea participării în cadrul 
programului „A doua șansă”, precum și alte măsuri de sprijin 
financiar/ social/ medical, specifice nevoilor acestor persoane (de 
exemplu subvenții). 

 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Aceste apeluri de proiecte sunt de tip competitiv și vizează finanțarea 
măsurilor destinate creșterii accesului la măsuri de educație pentru tinerii 
NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși 
într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) şomeri 
cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului 
primar/ gimnazial înainte de finalizarea acestuia. 
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-
doua-sansa-pentru-tinerii-neets/ 
 

 
 

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 
incluzive. 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-
economic; 
Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
ANP şi instituţii subordonate; 
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONGuri; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale). 
Atentie: Sunt încurajate cu precădere parteneriatele între entitățile mai sus 
menționate. 
 
Activitati eligibile 

Realizarea și adoptarea de către MEN a unui document strategic de asumare a viziunii 
modificărilor în domeniul curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru învățământul 
primar și gimnazial 
Operaționalizarea de către MEN a noului plan de învățământ și a programelor școlare 
pentru învățământul gimnazial adoptate în anul 2016, precum și a curriculum-ului pentru 
învățământul primar după un ciclu de implementare încheiat (4 ani încheiați) 
Elaborarea și validarea de către MEN a standardelor curriculare de performanță pentru 
învățământul primar și gimnazial și a seturilor de descriptori de performanță  
Formarea unitară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial, urmare a 
procesului de dezvoltare și validare curriculară descris în etapele anterioare 
Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru 
învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare. 
 
Valoare grant:  

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

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere. 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-
ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-
%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-
%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-
gimnazial%E2%80%9D 
 

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat 
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip 
a doua șansă și programe de formare profesională; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 
incluzive. 

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.995.431,00 Euro  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care 
nu și-au finalizat  educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și 
programe de formare profesională; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi 
alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din 
reţeaua şcolară naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii 
alternative, publici şi privaţi; 
Furnizori de formare profesională, publici sau privați; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale; 
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor 
complementare 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic 

 Măsuri de sprijin 
 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere. 

 
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-
de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/ 

 

Termen limită 

30.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iii, O.S. 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, 
cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 
40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 
învățării dobândite în contexte non-formale și informale  

Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare 
continuă corelate cu nevoile pieței muncii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

60.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării 
la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei 
adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 
ani, din zone rurale defavorizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate 
juridică; 
• Organizații sindicale; 
• Patronate; 
• Asociații profesionale; 
• Centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare; 
• Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 
carieră; 
• Camere de comerț, industrie și agricultură; 
• ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 18 luni. 
 
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-
de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-
cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/ 
 
 
 

Termen limită 

30.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

175.268.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru 
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce 
iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ANANP 
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea 
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu: 
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 
Institute de cercetare; 
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia naturii; 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/ 
 

Termen limită 

31.12.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.3 Decontaminare a siturilor poluate istoric – 

proiecte noi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5,72 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri 
contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru 
care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare. 
Prin proiectele promovate în cadrul acestui obiectiv specific se urmărește 
în principal obținerea următorului rezultat: Număr de situri contaminate 
poluate istoric reduse. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate 
acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse 
la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea 
implementării proiectului. 
 
Activitati eligibile 
Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate 
istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului, 
inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-
decontaminare; 
Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi batale explorare și 
producție, amplasamente aferente rafinăriilor; activitățile constau în 
eliminarea/ reducerea contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/sau 
apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii terenului la 
starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei 
mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de 
poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării; 
Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a 
zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor 
contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a 
materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi (a nu se 
înțelege construirea de depozite); 
Activitiăți de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată; 
Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, 
conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare; 
Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea 
Impactului asupra Mediului etc); 
Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de 
servicii, lucrări și furnizare echipamente. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/476/am-poim-
lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-pentru-decontaminarea-siturilor-
poluate-istoric 
 
 

Termen limită 

31 decembrie 2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 
O.S.1.2 – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea 
abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării 

“Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma 
implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România. 
 
In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma implementarii 
activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in special in regiunile NE si NV. 
Prin proiectele respective se urmareste introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin 
implicarea actorilor cheie identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, 
institutii de invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, 
IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de specializare 
inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinara aducand o 
contributie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligenta identificate la nivel 
regional. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanţii şi propunerile de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente procesului 
de elaborare/actualizare a Strategiilor de Specializare Inteligentă de la nivelul regiunilor de 
dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest, sprijinite prin componenta „RIS3 pentru regiuni mai puţin 
dezvoltate” din cadrul „Iniţiativei DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate” 
 
Activitati eligibile 
a) Ajutor de stat regional - activităţi de investiţii în active corporale și necorporale doar 
dacă constitituie o investiție inițială în sensul: 
o crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru 
subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 la prezentul 
ghid; 
o extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui 
produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în 
cadrul anexei nr. 10.2 la prezentul ghid; 
o diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost 
fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei 
presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi 
sunt cu relevanţă pentru sub-domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei 
nr. 10.2 la prezentul ghid. 
b) Ajutor de minimis – achiziţionarea de servicii-suport pentru desfăşurarea 
activităţilor de cercetare-dezvoltare şi investiţionale incluse în proiect, respectiv: 
o activităţi de omologare, certificare şi standardizare a 
produselor/serviciilor/proceselor, obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale 
şi/sau intelectuale; 
o activităţi de formare de personal calificat pentru activitatea de producţie, 
comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe antreprenoriale şi tehnologice; 
o activităţi de comercializare, studii de piaţă, activităţi de marketing, dezvoltare 
instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse şi module 
de cocreare produs, activităţi de stimulare a cererii, activităţi de internaţonalizare 
(participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, 
în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand; 
o activităţi pentru pregătirea documentaţiei, managementul de proiect; 
o publicitate, comunicare şi vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în 
urma introducerii rezultatelor cercetării; 
o informare şi publicitate pentru proiect; 
Valoare grant: 
Minimum 500.000 euro și maximum de 10.000.000 euro 
Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării 
nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de 
maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data 
lansării apelului de proiecte. 
 
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.2 

 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

29,41 mil.Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
sociale, P.I.8.1 
Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate   

Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel – Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul 
constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate, investitii ce vor contribui la cresterea accesului la 
serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale 
si educationale, dupa caz, a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile 
definite conform OUG nr. 18/2017. 
 
Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistenta medicala comunitara in scopul 
identificarii problemelor medico-sociale, a imbunatatirii indicatorilor starii de 
sanatate, a nivelului de trai al populatiei prin actiuni de preventie si interventie 
specializata, precum si prin cresterea accesului la servicii medico-sociale de 
calitate si a sporirii gradului de incluziune sociala a persoanelor apartinand 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al starii de 
sanatate. 
 
Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (masuri 
de reglementare), cat si prin finantarea interventiilor in infrastructura si 
dotarea retelei de ambulatorii si Centre Comunitare Integrate ce vor furniza 
servicii medico-socio-educationale, fiind o solutie flexibila de accesibilizare a 
asistentei medicale comunitare, mai ales pentru acele categorii de persoane 
sarace din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de 
sanatate. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate. 
 
Categorii de beneficiari eligibili: 
A. Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonantei de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) si constituite 
potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a 
teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
B. Orice alte autoritati/institutii publice care pot contribui la buna 
implementare a proiectului definite conform Ordonantei de Urgenta nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litere w) si pp). 
 
Informatii suplimentare: 
Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limita de depunere de 
6 luni si se adreseaza solicitantilor de finantare care se regasesc pe Lista celor 
139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa, care constituie 
comunitatile supuse interventiilor de tip soft privind serviciile comunitare 
integrate (Anexa 14 la ghid). 
 
Valoare minima eligibila: 10 000 euro 
Valoare maxima eligibila: 100 000 euro 
 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1.b 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

3 689 357 euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

20.01.2020 – 20.07.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1.b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban 
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 
integrate 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile 
cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate,  adică zone 
cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. 
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează 
sărăcie și excluziune socială. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile 
specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală 
elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:  
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare 
locuinţelor sociale  
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială; 
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire  /reabilitare /modernizare/ 
dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, 
şcoli gimnaziale etc.); 
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie. 
 
Categorii de beneficiari eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare 
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori 
publici și privați de servicii sociale  
Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe 
în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-
educative, culturale, agrement și sport  
Întreprinderi de economie socială de inserție 

 
Informatii suplimentare: 
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 / 
20.000 euro 
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de 
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de: 
 
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor 
de economie socială de inserție 
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de 
economie socială de inserție  
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor 
putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru 
apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi 
transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00. 

 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

77.48 mil euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

31.12.2021 

01.06.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 
miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central 
pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei 
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii 
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru 
pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la 
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/co
sme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallI
dentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+Plan
nedOpeningDate/asc 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Transnational DUNAREA 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-
uri. 

 Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: 
Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden 
Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, 
Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova 
si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, 
Zakarpatska, Odessa). 

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in 
Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in 
Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498; 
 
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-
main-documents 
 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
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Programul ERASMUS+ 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor 
lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 

 Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior – termen:05.02.2020 
Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației pentru adulți – termen limită: 05.02.2020 
Programele comune de masterat Erasmus Mundus - termen limită: 13.02.2020 

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

Parteneriate strategice în domeniul tineretului -termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – termen limită: 24.03.2020 
Universitățile europene – termen: 26.02.2020 
Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020 
Alianțele competențelor sectoriale -termen limită: 26.02.2020 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior – 
termen:05.02.2020 
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului – termen limită: 05.02.2020 

 Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor 
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - termene limită: 05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 
Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020 
Sport – termen limită: 02.04.2020 

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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Programul EUROPA CREATIVA 
Consolidarea cooperării culturale și a competitivității 
industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sporirea cooperării culturale transfrontaliere în interiorul regiunii Balcanilor  
de Vest și cu statele membre ale Uniunii Europene.  
Întărirea competitivității industriilor culturale și creative în regiunea 
Balcanilor de Vest. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în 
sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului). 
 
Activitati eligibile  
1. Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel 
transnațional și internațional: 

 Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din 
Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea 
de noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în 
afara regiunii); 

 Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și 
creative din Balcanii de Vest (de exemplu: dezvoltarea de noi 
competențe, experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea 
publicului; promovarea unor noi modele de business, management 
și marketing în industriile culturale și creative; adaptarea la 
schimbările aduse de tehnologiile digitale). 

2. Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a 
mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi. 
3. Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul 
larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și culturale în 
Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii 
sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și bunelor relații de 
vecinătate). 
Activitățile dedicate exclusiv sectoarelor audiovizuale nu sunt eligibile. 
 
Valoare grant:  
Minim 100.000 euro 
Maxim 500.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u
2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo 

Comisia Europeană 

Buget apel 

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

17.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
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Corpul European de Solidaritate 2020  

Propuneri de proiecte 2020 

Finanțator 

Uniunea Europeana  

Descriere program 

Buget apel 

aprox. 5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor, cu sprijinul 
organizațiilor  participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea 
în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în 
societate, îmbunătățind în același timp capacitatea de inserție 
profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea 
mobilității voluntarilor, stagiarilor și lucrătorilor tineri. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare 
 
Activitati eligibile 

 Proiecte de voluntariat 

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

 Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată 

 Stagii și locuri de muncă 

 Proiecte de solidaritate 

 Eticheta de calitate 
 
Valoare grant: 
Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor 
implicați. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw8
2gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g 

 

Termen limită 

05.02.2020 
30.04.2020 

01.10.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile – Granturi medii si mari 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

5.6 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/ 
naţional pentru justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să 
crească capacitatea grupurilor vulnerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate 
legal în România 
Proiectele eligibile susţin ONG-urile pentru a aborda cauzele excluziunii 
şi injustiţiei sociale pentru anumite grupuri vulnerabile şi a creşte 
incluziunea lor. Intervenţiile vor trebui să inducă schimbări sustenabile, 
cum ar fi politici/ legi noi/ îmbunătăţite, implementarea politicilor/ legilor 
existente, schimbări pozitive în atitudinea/ practicile publicului larg etc. 
 
Activitati eligibile 
ONG-urile sunt sprijinite să: 
desfăşoare acţiuni de advocacy pentru justiţie socială şi incluziunea 
grupurilor vulnerabile, 
activeze şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile, 
aibă o puternică abordare participativă, 
aibă o abordare multi-stakeholder, 
realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în comunitatea 
vizată pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, 
crească accesul grupurilor vulnerabile la educaţie, servicii medicale, 
locuire, ocupare, servicii sociale etc., dar şi să crească calitatea 
serviciilor, 
dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor 
grupurilor vulnerabile. 
 
În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte 
ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenţie sustenabilă şi 
o abordare integrată. 
 
Valoarea grantului: 
Minim 50.001 euro - maxim 100.000 euro pt. granturi medii 
Minim 100.001 euro - maxim 150.000 euro pt. granturi mari 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-7/ 

Termen limită 

11.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-7/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Activism civic și advocacy - Granturi medii, mari și strategice 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

7.7 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare şi advocacy la nivel 
local și central. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate 
legal în România 
 
Activitati eligibile 
Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul 
public/privat 
Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici 
publice, campanii de advocacy și reacții publice 
Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de watchdog a 
organizațiilor societății civile 
Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea cadrului legal/ fiscal/ a 
politicilor publice ce afectează societatea civilă; 
Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții 
Organizarea de activități educaționale privind protecția mediului/ 
schimbărilor climatice prin metode experențiale, inovatoare și creative 
Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor publice prin abordări 
participative privind protecția mediului/ schimbărilor climatice 
Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice 
 
Valoarea grantului: 
Minim 50.001 euro - maxim 100.000 euro pt. granturi medii 
Minim 100.001 euro - maxim 150.000 euro pt. granturi mari si strategice 
 
Informatii suplimentare  

https://activecitizensfund.ro/apel-3/ 

Termen limită 

11.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-3/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – 

Granturi tip raspuns rapid 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

100.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal 

la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal 
în România 
 
Activitati eligibile 
Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor 
pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen 
și violență bazată pe gen (VGB) 
Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii 
pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se 
implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului 
egal. 
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, 
dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului 
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv 
pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării 
drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen; 
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ 
întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului 
și tratamentului egal; 
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ 
tratament egal (consiliere, asistență juridică, etc.); 
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție;  
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii (ageism). 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 15.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-4/ 

Termen limită 

27.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/


 pag. 41 
Catalogul surselor de finanțare – 20/2020 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

900.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal 

la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal 
în România 
 
Activitati eligibile 
Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor 
pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen 
și violență bazată pe gen (VGB) 
Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii 
pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se 
implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului 
egal. 
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, 
dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului 
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv 
pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării 
drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen; 
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ 
întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului 
și tratamentului egal; 
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ 
tratament egal (consiliere, asistență juridică, etc.); 
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție;  
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii (ageism). 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 50.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-4/ 

Termen limită 

11.03.2020 
11.11.2020 
30.06.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-4/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Dezvoltarea comunităților rurale interetnice – Granturi medii si 

mari 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

3.15 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu 
și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei 
de etnie romă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate 
legal în România 
Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii şi injustiţiei exclusiv în 
comunități rurale interetnice, urmărind să reducă disparitățile dintre 
populaţia romă și cea ne-romă și să crească incluziunea grupurilor 
vulnerabile. 
 
Proiectele pot fi derulate în comunităţi care îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
 
sunt localizate în zone rurale (sate, comune), și 
sunt formate din cel puțin două grupuri etnice, și 
unul din grupurile vizate este cel de etnie romă. 
 
Sunt sprijinite ONG-urile să: 
desfăşoare acţiuni de advocacy pentru justiţie socială şi incluziunea 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor; 
activeze şi să crească capacitatea membrilor comunităţii inclusiv a 
populaţiei de etnie Romă şi a celor dezavantajaţi din comunităţile 
interetnice; 
aibă o puternică abordare participativă, mobilizarea şi implicarea tuturor 
grupurilor etnice din comunitate în toate etapele proiectului; 
realizeze o bună utlizare a resurselor locale existente în comunitatea 
vizată pentru creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile; 
dezvolte modele integrate/ noi de servicii pentru a răspunde nevoilor 
grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice; 
crească accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv al grupului de etnie romă, 
la educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, servicii sociale 
etc., precum și să ridice calitatea acestor servicii. 
În cadrul acestui Apel, reprezintă o valoare adăugată parteneriatul cu alte 
ONG-uri cu expertiză complementară pentru o intervenţie sustenabilă şi 
o abordare integrată, şi parteneriatul cu alţi actori în vederea împuternicirii 
grupurilor vulnerabile, inclusiv de etnie romă, pentru a descoperi noi 
modalități de colaborare și de explorare a oportunităților în beneficiul 
grupurilor vulnerabile. 
 
Valoarea grantului: 
Minim 50.001 euro - maxim 100.000 euro pt. granturi medii 
Minim 100.001 euro - maxim 150.000 euro pt. granturi mari 
 
Informatii suplimentare  

https://activecitizensfund.ro/apel-8/ 

Termen limită 

11.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-8/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Educaţie şi implicare civică 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

793.800 Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Obiectivul acestui Apel este de a creşte nivelul educației civice și de 
drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor 
lor. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate 
legal în România 
 
Activitati eligibile 
Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor 
civice și drepturilor omului (în afara sistemului formal) 
Sprijinirea iniţativelor de media literacy  
Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri 
mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine educația civică și cea 
pentru drepturilor omului 
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice. 
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 
 
Valoarea grantului: 
Minim 50.001 euro 
Maxim 100.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/apel-2/ 

Termen limită 

11.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-2/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

1.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile 
din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să 
contribuie la incluziunea lor socială. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal 
în România 
 
Activitati eligibile 
Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire 
la drepturile lor și alte aspecte relevante, care ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea stării lor de bine 
Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima 
drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea 
unor soluții la problemele cu care se confruntă 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa 
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele 
de luare a deciziilor 
Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy 
Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților 
mijloacelor de trai 
Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună 
membrii romi și ne-romi ai comunității 
Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de 
consultare 
Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile 
lor și acțiuni între egali vulnerabil. 
Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și 
alți membri ai comunității locale. 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 50.000 euro 
 
Informatii suplimentare  

https://activecitizensfund.ro/apel-6/ Termen limită 

11.03.2020 
11.11.2020 
30.06.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/apel-6/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 
Participare civică în zone geografice insuficient deservite – 

Granturi tip raspuns rapid 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

100.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient 

deservite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) 

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

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România 
 

 
Activitati eligibile 
Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu 
experiență și ONG-uri mai mici cu mai puţină experienţă 
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice 
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind 
protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, 
inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ 
studenţii, etc. 
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări 
participative privind probleme legate de protecția mediului/ schimbărilor 
climatice 
Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.). 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 50.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-
Solicitantilor_Apel-1.pdf 

Termen limită 

27.04.2023 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Participare civică în zone geografice insuficient deservite 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

1.4 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient 

deservite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) 

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

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România 
În cadrul acestui apel de finanţare sunt încurajate parteneriatele între 
ONG-uri mici şi: 

 alte ONG-uri active în acelaşi domeniu sau în alte domenii de 
activitate complementare, precum mediu şi schimbări climatice, 
buna guvernare, educație, dezvoltarea comunității etc. 

 alți stakeholderi (membri ai comunităţii, autorități, instituții 
publice, massmedia, sectorul privat). 

 
Activitati eligibile 
Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu 
experiență și ONG-uri mai mici cu mai puţină experienţă 
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice 
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor 
(consiliere, asistență juridică etc.) 
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind 
protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, 
inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ 
studenţii, etc. 
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări 
participative privind probleme legate de protecția mediului/ schimbărilor 
climatice 
Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.). 
 
Valoarea grantului: 
Minim 5.000 euro 
Maxim 50.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-
Solicitantilor_Apel-1.pdf 

Termen limită 

11.03.2020 
11.11.2020 
30.06.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Apelul de proiecte "Dezvoltare locala" 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

10.090.640 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de masuri in scopul 
prevenirii si combaterii saraciei si excluziunii sociale si care sa contribuie 
la cresterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum 
si la cresterea nivelului de satisfactie ale acestor grupuri cu privire la 
calitatea acestor servicii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entitatile publice, organizatiile neguvernamentale si asociatiile 
autoritatilor locale impreuna cu parteneri din Romania si/sau Norvegia. 
 
Activitati eligibile 
Vor viza ca grup-tinta principal persoanele varstnice, copiii afectati de 
migratia parintilor, persoanele cu dizabilitati, cu boli grave/ in faza 
terminala, victimele ale abuzurilor si violentei in familie, alte categorii de 
grupuri vulnerabile si au in vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii 
de sprijin, de asistenta, de ingrijire sociala, medicala, in vederea 
accesului pe piata muncii, precum si promovarea si replicarea noi modele 
de interventie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de 
masuri vizeaza investitii in accesibilitatea fizica si informationala a 
serviciilor de asistenta sociala, medicala si a institutiilor de invatamant, 
precum si asistenta, sprijin si insotire in vederea solutionarii situatiei 
locative pentru grupurile vulnerabil si investitii in achizitionarea, 
renovarea sau constructia de locuinte pentru grupuri vulnerabile. 
 
Valoare grant: 
Între 500.000 euro și 2.500.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vk
mvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-
locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite 

Termen limită 

25.02.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
http://www.frds.ro/index.php?id=146&fbclid=IwAR1VU99mBAvuKGb_vkmvCxIjCV11SkpE0WfPDR0S_fv2ZmHaVK3pKqa7R5c
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

46 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță 
crescută a aprovizionării. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Instituții publice 

 IMM-uri 

 ONG-uri 

 Parteneriate  
 
Principalele activități ale aplicantului au o strânsă legătură cu activitatea 
pentru care aplicația va fi depusă. 
Principala activitate desfășurată de Partener este strâns legată de 
activitatea pentru care acesta își va aduce contribuția în proiect. 
 
Activitati eligibile 

 Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice) 

 Eficiența energetică în industrie 

 Eficiența energetică în infrastructură 

 Eficiența energetică a produselor 

 Eficiența energetică în sectorul transporturilor 
 
 
Valoare grant: 
Pentru Schema de granturi mici - Între 50.000 euro și 200.000 euro  
Pentru Apelul 4: Între 200.000 euro și 2.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/ 
 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-
energy/energy-efficiency-subpage/call/ 

 

Termen limită 

31.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call/
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Apelul de proiecte "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor" 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

16 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru 
romi  
Consolidarea capacității centrelor educaționale/ after school/ de zi 
existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii și tineri romi 
Abilitarea romilor  
Combaterea oricărei  forme de discriminare a romilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizatiile neguvernamentale, entitatile publice si asociatiile 
autoritatilor locale. 
 
Activitati eligibile 
Vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obtinerea documentelor 
de identitate, servicii educationale, servicii de ocupare, servicii pentru 
sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit); furnizarea de informatii 
persoanelor de etnie roma, in special femeilor si tinerelor rome, cu privire 
la modalitati de afirmare a drepturilor acestora, modalitati de accesare a 
serviciilor publice; dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor de 
etnie roma; activitati de crestere a responsabilitatii si a capacitatii 
autoritatilor si institutiilor publice de a fi mai incluzive; activitati care 
promoveaza capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea 
personalului si a voluntarilor care lucreaza cu persoane de etnie roma; 
campanii de crestere a constientizarii pe teme anti-discriminare, tintind 
populatia majoritara, care sa promoveze respectarea drepturilor romilor, 
lupta impotriva antigipsismului, stereotipurilor si hartuirii; schimburi de 
bune practici in domeniul proiectului cu entitati din Islanda, Liechtenstein 
si Norvegia. 
 
Valoare grant: 
Între 300.000 euro și 1.000.000 euro  
 
 
Informatii suplimentare  
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGf
EfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1 
 
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-
locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite 

Termen limită 

23.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhButwwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI&lang=1
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23004/frds-apelurile-dezvoltare-locala-si-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor-au-fost-prelungite
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Dialog Social - Muncă Decentă 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021  

Descriere program 

Buget apel 

13.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Obiectiv 
Consolidarea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicatele 
și autoritățile publice și promovarea muncii decente. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Parteneri sociali (organizații patronale și sindicate); 

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

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

 
Activitati eligibile 

 îmbunatățirea dialogul social și a cooperării 

 implementarea îmbunătățită a agendei privind munca decentă 
(condiții de muncă corecte) 

 facilitarea ocupării forței de muncă. 
 
Valoare grant: 
Între 50.000 euro și 400.000 euro  
 
Informatii suplimentare  
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/ 

Termen limită 

04.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
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PNDR - PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea 
tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului 
(silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare 
care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul 
legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale care au în proprietate publică sau privată 
terenuri forestiere; 
Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri 
forestiere; 
Asociații ale beneficiarilor. 
 
Activitati eligibile 
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror 
cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: 
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de liniște; 
2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 
(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1). 
 
Valoarea Grantului 
Variabil 
 
Informatii suplimentare 
Contributia beneficiarului: Pana la 500 hectare - 0% 
Peste 500 hectare - Variabil. 
 
Sprijinul acordat in cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu si 
este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si 
reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit, costurile 
suplimentare si tranzactionale suportate de detinatorii de terenuri 
forestiere care incheie angajamente coluntare pe o perioada de 5 ani. 
 
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-
56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf 
 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-
delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-
servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-
de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-
1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-
sesiunea-3 
 

 

Termen limită 

02.03.2020-15.05.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
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Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente; Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

229.350.000,00 lei 

Finanțare primită (%) 

max 98% 

Obiectiv 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
  
Categorii solicitanti eligibili:  
Judeţe și municipii din regiunile mai puțin dezvoltate 
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel: 

 unități administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunile mai puțin 
dezvoltate, 

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

 ONG-uri, 

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

 instituții de învățământ superior acreditate. 
 
Activitati eligibile 
Planificare strategică: 

 elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), care să 
acopere și zonele funcționale urbane; 

 elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD); 

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

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local: 

 implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru 
serviciile publice; 

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

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

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

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

Simplificarea procedurilor administrative: 

 dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al 
documentelor; 

 digitalizarea arhivelor;  

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

 
Valoare grant:  
Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului competitiv, este cu termen 
limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 
229.350.000,00 lei. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-
mysmis-poca-661-2-1/ 
 

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp13-2019-mysmis-poca-661-2-1/
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 PI 10.iii OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate 

conform SNC și SNCDI ale angajaților 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate în Strategia Națională pentru 
Competitivitate 2015-2020 și Strategia Națională pentru Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare 2014- 2020 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații 
patronale sau uniuni patronale teritoriale); 

 Asociații de întreprinderi; 

 Camerele de Comerț și Industrie. 
Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în 
parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si 
furnizori de formare profesionala). 
In cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte sunt eligibili si partenerii 
transnaționali. 
 

Activitati eligibile 
 Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în 

domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și 
comunicațiilor; 

 Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor 
aferente cerințelor locurilor de muncă; 

 Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de 
învățare la locul de muncă. 

 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-
pentru-angajatii-imm/ 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

20 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pocu-competente-digitale-pentru-angajatii-imm/
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Programul Operațional Capital Uman (PO CU)  
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.iv, Obiectivul specific 4.12: Reducerea numărului 
de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul 
comunității; 4.13: Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul 
instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață 
independentă 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

23.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială. 
Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii 
la nivelul comunității. 
Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta 
de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi în domeniu singure 
sau în parteneriat cu entități relevante 
 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii singuri sau în parteneriat cu 
entități relevante; 
 
Prin entități relevante se înțeleg: 

 Furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii; 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

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

 Furnizori de servicii medicale autorizați în condițiile legii. 
 
Activitati eligibile 
 Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate 
copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor în ultimii 4 ani; 
 Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri 
menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează 
să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor 
care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani; 
 Sprijin acordat tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei 
locuințe și a plății utilităților. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 1.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 

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

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-23-mil-euro-pentru-sprijinirea-tinerilor-care-parasesc-sistemul-institutionalizat-de-protectie-sociala/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

max. 10.5 mil. Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de 
col uterin - etapa II” 
Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est. 
Derularea screeningului prin testare HPV/ Babes Papanicolau în 
patru regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord 
Est în vederea depistării leziunilor precanceroase și ale stadiilor 
incipiente ale cancerului de col uterin. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină 
și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, 
institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori 
relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-
uri etc.).  
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat 
(element de eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de 
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor 
precanceroase ale colului uterin. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al 
serviciilor de screening al cancerului de col. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (per fiecare din regiunile 
vizate de prezentul apel: Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord Est) 
este de 10.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 42 luni, dar 
nu mai târziu de 30 noiembrie 2023. 
Apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 
 
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-
regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-
precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/ 

Termen limită 

18.02.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/event/fii-responsabila-de-sanatatea-ta-programe-regionale-de-preventie-depistare-precoce-diagnostic-si-tratament-precoce-al-cancerului-de-col-uterin-etapa-ii/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

20 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. Aceasta 
trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului 
Sănătății sau administrației publice locale; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
ONG-uri relevante organizate ca societăți profesionale care desfășoară activități 
educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi prevenției 
cardiovasculare.  
 
Atentie: Este obligatorie participarea în parteneriat a Ministerului Sănătății 
și/ sau a unei instituții publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății 
și/sau a unei unități cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Ministerului Sănătății (element de eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de 
screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de screening pentru furnizarea 
de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 20.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 50 luni, dar nu mai 
târziu de 30 noiembrie 2023. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
 

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

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-totul-pentru-inima-ta-program-de-screening-pentru-identificarea-pacientilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-31-i/
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

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

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

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

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

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

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

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

 Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  

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

Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv restrâns, cu depunere continuă, 
dedicat aplicanților ale căror fișe de proiect au fost  selectate de GAL și avizate de CCS 
restrâns. 
 

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

Termen limită 

31.12.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
Obiectiv specific 6.1 - Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta 
între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se 
reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de 

formare profesională inițială. 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

122.5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

 Ministerul Educației Naționale (MEN); 
 Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS); 
 Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea 

MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul 
formării profesionale; 

 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic; 

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

 Membri ai comitetelor sectoriale şi ai comitetelor sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizaţii sindicale/ organizații patronale/ asociaţii profesionale/ 
furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 
carieră/ furnizori de servicii de ocupare/ camere de comerț, 
industrie și agricultură/ ONG-uri. 

 
Activitati eligibile 

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

 Furnizarea de programe „A doua șansă”; 

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

 Măsuri de sprijin pentru stimularea participării în cadrul 
programului „A doua șansă”, precum și alte măsuri de sprijin 
financiar/ social/ medical, specifice nevoilor acestor persoane (de 
exemplu subvenții). 

 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Aceste apeluri de proiecte sunt de tip competitiv și vizează finanțarea 
măsurilor destinate creșterii accesului la măsuri de educație pentru tinerii 
NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși 
într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) şomeri 
cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului 
primar/ gimnazial înainte de finalizarea acestuia. 
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-
doua-sansa-pentru-tinerii-neets/ 
 

 
 

 

Termen limită 

31.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
http://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; 
O.S.6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 
incluzive. 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii 
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-
economic; 
Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea 
calității în învățământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
ANP şi instituţii subordonate; 
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONGuri; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale). 
Atentie: Sunt încurajate cu precădere parteneriatele între entitățile mai sus 
menționate. 
 
Activitati eligibile 

Realizarea și adoptarea de către MEN a unui document strategic de asumare a viziunii 
modificărilor în domeniul curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru învățământul 
primar și gimnazial 
Operaționalizarea de către MEN a noului plan de învățământ și a programelor școlare 
pentru învățământul gimnazial adoptate în anul 2016, precum și a curriculum-ului pentru 
învățământul primar după un ciclu de implementare încheiat (4 ani încheiați) 
Elaborarea și validarea de către MEN a standardelor curriculare de performanță pentru 
învățământul primar și gimnazial și a seturilor de descriptori de performanță  
Formarea unitară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial, urmare a 
procesului de dezvoltare și validare curriculară descris în etapele anterioare 
Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru 
învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare. 
 
Valoare grant:  

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

Apelul de proiecte este un apel de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere. 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-
ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-
%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-
%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-
gimnazial%E2%80%9D 
 

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat 
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip 
a doua șansă și programe de formare profesională; 
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 
incluzive. 

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.995.431,00 Euro  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care 
nu și-au finalizat  educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și 
programe de formare profesională; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi 
alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din 
reţeaua şcolară naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii 
alternative, publici şi privaţi; 
Furnizori de formare profesională, publici sau privați; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale; 
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor 
complementare 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic 

 Măsuri de sprijin 
 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere. 

 
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-
de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/ 

 

Termen limită 

30.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-pot-fi-depuse-pana-la-data-de-30-ianuarie-2020/


 pag. 61 
Catalogul surselor de finanțare – 20/2020 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iii, O.S. 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, 
cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 
40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 
învățării dobândite în contexte non-formale și informale  

Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare 
continuă corelate cu nevoile pieței muncii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

60.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării 
la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei 
adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 
ani, din zone rurale defavorizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate 
juridică; 
• Organizații sindicale; 
• Patronate; 
• Asociații profesionale; 
• Centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare; 
• Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru 
carieră; 
• Camere de comerț, industrie și agricultură; 
• ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 18 luni. 
 
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-
de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-
cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/ 
 
 
 

Termen limită 

30.01.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
http://mfe.gov.ro/pocu-proiectele-in-cadrul-apelului-cresterea-nivelului-de-calificare-al-angajatilor-prin-programe-de-formare-continua-corelate-cu-nevoile-pietei-muncii-pot-fi-depuse-pana-la-data-de/
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

175.268.000 Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 
Promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru 
Biodiversitate 2020, Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, ce 
iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
ANANP 
Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea 
managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu: 
Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 
Institute de cercetare; 
Universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia naturii; 
Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  
Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă. 
Maximum 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/ 
 

Termen limită 

31.12.2021 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban 
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 
integrate 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel – Dezvoltarea infrastructurii în orașele/municipiile 
cu peste 20.000 locuitori în care sunt identificate zone marginalizate,  adică zone 
cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. 
Implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează 
sărăcie și excluziune socială. 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile 
specific identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală 
elaborate de către Grupurile de Acțiune Locală și se referă la:  
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea /reabilitare /modernizare 
locuinţelor sociale  
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială; 
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire  /reabilitare /modernizare/ 
dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, 
şcoli gimnaziale etc.); 
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie. 
 
Categorii de beneficiari eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu – ca membre în Grupul de Acțiune 
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare 
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și lider de parteneriat – și furnizori 
publici și privați de servicii sociale  
Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, 
cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe 
în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-
educative, culturale, agrement și sport  
Întreprinderi de economie socială de inserție 

 
Informatii suplimentare: 
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 / 
20.000 euro 
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de 
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de: 
 
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor 
de economie socială de inserție 
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de 
economie socială de inserție  
Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor 
putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru 
apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi 
transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00. 

 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

77.48 mil euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

31.12.2021 

01.06.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-9.1
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Programul ERASMUS+ 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente 
suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor 
lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 

 Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării 
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior – termen:05.02.2020 
Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al 
învățământului școlar și al educației pentru adulți – termen limită: 05.02.2020 
Programele comune de masterat Erasmus Mundus - termen limită: 13.02.2020 

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

Parteneriate strategice în domeniul tineretului -termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 
Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – termen limită: 24.03.2020 
Universitățile europene – termen: 26.02.2020 
Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020 
Alianțele competențelor sectoriale -termen limită: 26.02.2020 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior – 
termen:05.02.2020 
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului – termen limită: 05.02.2020 

 Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor 
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - termene limită: 05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 
Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020 
Sport – termen limită: 02.04.2020 

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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Programul EUROPA CREATIVA 
Consolidarea cooperării culturale și a competitivității 
industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sporirea cooperării culturale transfrontaliere în interiorul regiunii Balcanilor  
de Vest și cu statele membre ale Uniunii Europene.  
Întărirea competitivității industriilor culturale și creative în regiunea 
Balcanilor de Vest. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu 
excepția audiovizualului) 
Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în 
sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului). 
 
Activitati eligibile  
1. Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel 
transnațional și internațional: 

 Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din 
Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea 
de noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în 
afara regiunii); 

 Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și 
creative din Balcanii de Vest (de exemplu: dezvoltarea de noi 
competențe, experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea 
publicului; promovarea unor noi modele de business, management 
și marketing în industriile culturale și creative; adaptarea la 
schimbările aduse de tehnologiile digitale). 

2. Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a 
mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi. 
3. Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul 
larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și culturale în 
Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii 
sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și bunelor relații de 
vecinătate). 
Activitățile dedicate exclusiv sectoarelor audiovizuale nu sunt eligibile. 
 
Valoare grant:  
Minim 100.000 euro 
Maxim 500.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u
2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo 

Comisia Europeană 

Buget apel 

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

17.03.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
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Programul National de Sprijin a Romaniei in 
sectorul vitivinicol 2019-2023 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței 
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea 
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

 Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

 Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

 

Activitati eligibile 
 

 promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor 
produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la 
consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de 
promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică 
sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; 

 restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

 asigurarea recoltei; 

 investiţii; 

 distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se  
acordă finanțare sunt: 
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor 
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, 
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a 
sălilor de degustare; 
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau  
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf 

 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf
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Premierea participării la Orizont2020 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării 
si inovării; 
Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării in 
Cercetarea Europeană de excelenta; 
Creșterea calității proiectelor cu participanți romani la Orizont 2020, 
precum si a rolului jucat de către aceștia in viitoarele proiecte Orizont 
2020; 
Creșterea sustenabilității participării instituțiilor romanești in proiecte cu 
Finanțare internaționala; 
Creșterea ponderii finanțării externe in totalul cheltuielilor naționale de 
cercetare dezvoltare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizații de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020. 
 
Activitati eligibile  
Finanțarea naționala se aloca pentru activități suport in sprijinul 
activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.). 
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană. 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la consolidarea capacitații 
instituționale de a participa in mod susținut la noi competiții organizate in 
cadrul Programului Cadru Orizont 2020. 

 
Valoare grant:  
25% din valoarea grantului de tip ERC; 
15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair; 
 
Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020: 
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator al proiectului; 
 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din 
Romania in calitatea de coordinator de pachet de lucru. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html 

Guvernul Romaniei 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2015-2020 



 pag. 68 
Catalogul surselor de finanțare – 20/2020 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de minimis privind 
programul guvernamental „gROwth -

investim în copii, investim în viitor” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării 
dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea 
grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin 
stabilirea unor tarife suportabile. 
În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare 
unui număr de 1.000 de beneficiari. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, 
asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de 
grădinițe cu profil sportiv. 
 
Activitati eligibile 
Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția și/sau înființarea, 
amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv. 
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, 
instituite conform prevederilor legale în vigoare, și are toate facilitățile 
necesare conform prevederilor prezentei scheme; 
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții 
noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea 
funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă 
și/sau grădiniță în ultimii 5 ani; 
c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de 
construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și 
de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme; 
d) existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe 
perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și 
personal de deservire. 
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va 
fi menținută cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației de funcționare; 
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor de 
minimis conform prevederilor prezentei scheme. 
Proiectele de investiții beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate 
în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare. 

 
Valoare grant: variabila 
Maxim 500.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_
Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf 

 

Guvernul României 

Buget anual 

1.175 mil. lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
31.12.2020 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
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PNCDI 2015-2020 (PNCDI III)  
Premierea participarii la Orizont 2020 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul 
cercetarii si inovarii; 

 Consolidarea sistemului national de CDI prin intensificarea 
colaborarii in Cercetarea europeana de excelenta; 

 Cresterea calitatii proiectelor cu participanti romani la Orizont 
2020, precum si a rolului jucat de catre acestia in viitoarele 
proiecte Orizont 2020; 

 Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in 
proiecte cu finantare internationala; 

 Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor 
nationale de cercetare-dezvoltare 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizatii de cercetare de drept public sau privat din Romania care 
implementeaza proiectele castigate la competitiile Orizont 2020 
 
Activitati eligibile 
 
Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in sprijinul 
activitatilor de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.). 
Aceasta finantare va fi alocata departamentului din universitate sau 
institutului, care deruleaza proiectul finantat de Comisia Europeana. 
Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea capacitatii 
institutionale de a participa in mod sustinut la noi competitii organizate in 
cadrul Programului Cadru Orizont 2020. 
 
Valoare grant:  
 

 25% din valoarea grantului de tip ERC; 

 15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair; 
Pentru restul instrumentelor de finantare din Programul Orizont 2020: 

 10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei gazda 
din Romania in  calitatea de coordonator al proiectului; 

 7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei 
gazda din Romania in calitatea de coordonator de pachet de 
lucru. 

 
Informatii suplimentare: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html 

 

Guvernul României 

Buget apel 

depunere continua 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014-2020 
Schema de ajutor de stat GBER 
Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in 

procesarea/marketingul produselor agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin 
creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în 
sectoarele economice eligibile 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Persoanele fizice autorizate 

 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți 
cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 
deservesc interesele membrilor; 

 Grupurile de producători 
 

Activitati eligibile 

 Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, 
diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost 
fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare 
fundamentală a procesului general de producție al unei unități 
existente 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții 
secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi 
proiect de investiţii 
 

Valoare grant:  

 Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM 

 Maxim 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi 

 Maxim 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la 
un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de 
producatori 
 

 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_
4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 iunie 2020,  

ora 17.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis


 pag. 72 
Catalogul surselor de finanțare – 20/2020 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.2a Investitii in procesarea si marketingul 

produselor din sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 

 modernizarea și crearea de unități de procesare; 

 introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și 
procese tehnologice; 

 creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

 scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 

 Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform 
legislației naționale în vigoare; 

 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții 
corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul 
produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a 
Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. 

 
Activitati eligibile 
 

 Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, 
conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul 
pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru 
producerea bauturilor alcoolice 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, 
echipamente si mijloace de transport specializate in scopul 
colectarii materiei prime. 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport 
specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul 
lanturilor scurte 

 Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta 
energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de 
eliminare a deseurilor in unitatea proprie. 

 Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si 
conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana 
pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare. 

 Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru 
etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, 
automate). 

 Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_secto
r_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 
 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31 ianuarie 2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 
 
Actiune 2.1.1  Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a 
accesului la internet 
 
 

) 

 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv   
 
Dezvoltarea de rețele avansate de comunicații electronice în zone în care 
nu există infrastructură din aceeași categorie (rețea NGA) și în care 
(conform consultării publice desfășurate) nu există interes pentru 
dezvoltarea unei astfel de infrastructuri, în condiții comerciale, în următorii 
trei ani. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data 
depunerii cererii de finanțare, sunt notificate la ANCOM ca furnizori de 
comunicații electronice de cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori 
aceleași date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de 
comunicații electronice și nici nu au avut suspendat acest drept. 
 

Activitati eligibile 
 
Va fi finanțată construirea infrastructurii de internet în bandă largă în 
zonele albe NGA, cu o largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi 
partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), cât mai aproape 
de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, 
pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri. 
 
Activităţi eligibile: 

 Derularea activităților aferente achiziționării activelor corporale 
(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), 
justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt 
excluse elemente de mobilier; 

 Derularea activităților aferente achiziţionării aplicaţiilor software 
necesare; 

 Derularea activităților aferente realizării construcțiilor 
speciale/instalațiilor necesare pentru proiect 

 

Valoare grant:  
 
Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 5% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile aferente proiectului şi nu poate depăşi echivalentul 
în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/618 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/618
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 - Educație și competențe 
Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic 
în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socioeconomică 

la nivel naţional, regional şi local (OS 6.11, 6.14, 6.15, 6.16) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Implementarea unor măsuri destinate îmbunătățirii relevanței şi creșterii 
calității sistemului de învățământ profesional şi tehnic, în concordanță cu 
nevoile de dezvoltare la nivel național, regional şi local, în strânsă  
colaborare cu actorii interesați. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 
Partenerii eligibili pot fi:  
MEN; 
MMJS; 
Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/ MMJS 
și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale; 
ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia; 
Inspecția Muncii și structurile teritoriale ale acesteia; 
Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale; 
Organizații sindicale; 
Patronate; 
Asociații profesionale; 
Furnizori de FPC autorizați, publici și privați; 
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră; 
Unitățile de învățământ acreditate/autorizate; 
Camere de comerț, industrie și agricultură; 
Instituții și organizații relevante în domeniul educației şi formării 
profesionale la nivel transnațional. 

 

Activitati eligibile 
 Dezvoltarea cadrului instituțional privind asigurarea calităţii în IPT 

 Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea nevoilor de calificări şi 
competenţe solicitate pe piaţa muncii, în scopul adaptării ofertei 
învăţământului profesional şi tehnic la nevoile identificate 

 Formarea profesională a persoanelor din sistemul IPT 

 Creşterea participării în învăţământul profesional şi tehnic 

 Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări profesionale, SPP, 
curriculum și auxiliare curriculare 

 Dezvoltarea si implementarea mecanismelor de monitorizare a inserţiei 
profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
 

Valoare grant:  
Nespecificata 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-
%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-
%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-
profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-
concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-
economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-
local%E2%80%9D 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 - Educație și competențe 
Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe 

de formare continua, corelate cu piata muncii (OS 6.12) 

Descriere program 

Finanțator 

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

Categorii solicitanti eligibili 

 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizații sindicale; 

 Patronate; 

 Asociații profesionale; 

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

 Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 

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

 Camere de comerț, industrie și agricultură; 

 ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-
%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-
angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-
corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 OS 3.9  
 

Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor 
disponibilizați/concediați la schimbare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care 
urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri 
de outplacement 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Angajatori 

 Organizații sindicale 

 Organizații patronale 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă 

 Furnizori de formare profesională 

 Asociații și fundații 

 Camerele de Comerț și Industrie 
 

Activitati eligibile 
 Identificarea și stabilirea de contacte cu reprezentanții legali ai 

întreprinderilor aflate în dificultate, care intenționează să 
disponibilizeze/concedieze individual sau colectiv angajați, în 
condițiile prevăzute de Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul 
muncii), cu modificările și completările ulterioare – activitate relevanta 
și obligatorie 

 Organizarea și derularea de măsuri active de ocupare inclusiv 
outplacement, acordate persoanelor din grupul țintă – activități 
relevante și obligatorii 

 Oferirea de sprijin în vederea ocupării, acordat persoanelor din grupul 
țintă, prin: 
o introducerea și sprijinirea unor forme flexibile de ocupare, astfel 
încât angajații să poată îmbina mai ușor responsabilitățile vieții 
profesionale cu viața de familie și /sau 
o Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, 
productive și "verzi" în întreprinderi, practici care să asigure 
sănătatea și securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc 
statutul profesional și de sănătate al angajaților, care asigură un 
tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor 
vârstnici - activități relevante și obligatorii 

 Organizarea și derularea de campanii de promovare a diferitelor 
forme flexibile de ocupare – activități suport. 

 Servicii de informare și consiliere juridică privind infiintarea unei 
societati comerciale sau PFA, acordate persoanelor din grupul țintă - 
activități suport 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 OS 6.3, 6.5, 6.6  
 

Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 
asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, 
cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul 
rural/comunitățile dezavantajate socioeconomic 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Agenţii, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte 
organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale – de 
la nivel județean 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua 
şcolară naţională 
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar 
Partenerii pot fi instituții similare categoriilor de solicitanți eligibili și/sau 
următoarele categorii de organizații: 

 Ministerul Educatiei Nationale, 

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

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

 Instituţii de cult şi asociaţii religioase, 

 Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate, 

 Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii 
sociale, 

 ONG-uri 

Activitati eligibile 
Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDȘ) care sprijină 
achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu; 
Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculum-ului 
revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special 
cele de tipul resurselor educaționale deschise; 
Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar; 
Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic; 
Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și monitorizare a segregării în școli; 
Stimulente pentru participarea la programe de Școală după școală; 
Dezvoltarea unor mecanisme de susținere a procesului de dezvoltare și furnizare 
a curriculum-ului la decizia școlii prin implicarea parteneriatelor; 
Accesibilizarea învățământului obligatoriu pentru elevi cu cerințe educationale 
speciale prin asigurarea de materiale de învățare adaptate nevoilor acestora; 
Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile 
competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii 
din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu 
dizabilități. 
 

Valoare grant:  
Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, valoarea maximă eligibilă a unui proiect 
este de 1.700.000 euro. 
Pentru regiunea dezvoltată (București Ilfov), valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect este de 1.200.000 euro. 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 
 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 - Locuri de muncă pentru toți 
PI 8.v- Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor la schimbare 

OS 3.8 Romania profesionala – Resurse umane competitive 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Formarea profesională pentru managerii si angajații care își 
desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Angajatori – întreprinderi mari, persoane juridice de drept privat cu 
scop 
Patrimonial. 
 
Activitati eligibile 
 

 Organizarea și derularea de programe de formare profesională 
pentru manageri și/sau activități de business coaching și/sau 
activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, 
“evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project 
Management Institute (de exemplu “PMP” (Project 
Management Professional), CAPM (Certified Associate in 
Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of 
Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri 
relevante; 
 

 Organizarea și derularea de programe de formare profesională 
pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar 
fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în 
ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse 
umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de formare 
profesională este autorizat în conformitate cu OG 
nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, 
republicată, sau cursuri informale recunoscute la nivelul 
întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, 
“conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și 
alte tipuri de cursuri relevante. 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 250.000 Euro. 
 

Informatii suplimentare: 
http://mfe.gov.ro/event/romania-profesionala-intreprinderi-
competitive-2/ 
 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

13.654.238,53 Euro 

Finanțare primită (%) 

min.50% 

Termen limită 

31 ianuarie 2020, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/romania-profesionala-intreprinderi-competitive-2/
http://mfe.gov.ro/event/romania-profesionala-intreprinderi-competitive-2/
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PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 
Masura II.2  Investiții productive în acvacultură 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în 
special ale IMM-urilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale, societăţile comerciale, regii autonome ce au obiect de activitate 
înregistrat "acvacultura", asociații înființate legal care desfășoară activitate 
economică. 
Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare, cât și întreprinderi 
nou înființate. 
 
Activitati eligibile 
 

 investiţii productive în acvacultură; 

 investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de 
cultură; 

 investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv 
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din 
domeniul acvaculturii; 

 investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea 
şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente 
în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de 
pradă; 

 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de 
acvacultură; 

 investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate 
pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite 
să prevină depunerea mâlului; 

 investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din  
domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare. 

 
Valoare grant: 
Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată 
în 
anunțul de lansare a apelului. 
 
Informatii suplimentare: 
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-
popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 
 

Finanțare primită (%) 

30-50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 
PI 1.1, Operatiunea C IMM-uri in parteneriat cu entitati de inovare si 

transfer tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Realizarea de investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 
cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Intreprinderi mici şi mijlocii în parteneriat cu o entitate de transfer 
tehnologic acreditată 
 

 
Activitati eligibile 
 

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în domeniile de 
specializare inteligentă naţionale şi/sau regionale. 
 
Investiţii eligibile: 

 Investiţii în active corporale 

 Investiţii în active necorporale strict necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetării în ciclul productive 

 Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a 
serviciilor/produselor proprii ale solicitantului 

 Investiţii de dezvoltare experimentală 

 Investiţii în alte activităţi de inovare 

 Investiţii în activităţile de realizare a  produsului sau procesului 
 
Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor 
cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate intelectuală. 
 
Investiţii eligibile: 
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale (utilaje, instalaţii şi 
echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în 
ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie. 
 
Valoarea grantului:  

 Minim 25.000 Euro 

 Maxim 200.000 Euro  
 
 

Informatii suplimentare:  
https://www.inforegionordest.ro/noutati.php?u=ghid-in-consultare-
publica-axa-prioritara-1-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-1.1-
opera%C8%9Biunea-c-relansare 
 
 
 
 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel Nord-Est 

5.888.964 lei 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.inforegionordest.ro/noutati.php?u=ghid-in-consultare-publica-axa-prioritara-1-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-1.1-opera%C8%9Biunea-c-relansare
https://www.inforegionordest.ro/noutati.php?u=ghid-in-consultare-publica-axa-prioritara-1-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-1.1-opera%C8%9Biunea-c-relansare
https://www.inforegionordest.ro/noutati.php?u=ghid-in-consultare-publica-axa-prioritara-1-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-1.1-opera%C8%9Biunea-c-relansare
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie 
si dezvoltarea serviciilor 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in 
sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si Planurile de 
Dezvoltare Regionala 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 
31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii 
nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor 
mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural. 
Activitati eligibile 
• Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:  
- Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;  
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; 
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 
investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii.  
• Investitii finantabile prin ajutor de minimis:  
- Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, 
sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii  
- Internationalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni 
comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). 
Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii 
finantabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active 
necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de 
minimis. In aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul 
regional acordat pentru o investitie initiala. 
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al prezentului 
ghid, inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de: 
• crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si 
dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin 
proiect. 
• extinderea capacitatii unei unitati existente. Ca urmare a investitiei, unitatea existenta este 
pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult, din cel putin unul din produsele deja realizate 
in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat. Extinderea 
capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de 
productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei. 
• diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate 
anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei 
sortimentale deja fabricate/prestate. 
 
Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din 
FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin 
ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. 
Pentru componenta de ajutor de stat, contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea 
eligibilă a proiectului reprezintă minimum 30,00% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, 
respectiv minimum 40% pentru intreprinderi mijlocii. 
 
Valoarea grantului: Minim 200.000 Euro si maxim 1 milion Euro 
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, ora 12:00:00 
Informatii suplimentare: https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-apel-2019 
 
 

UE (FEDR) si 

Guvernul României 
 

Buget apel 

31,4 milioane Euro 
RNE 

 
Finanțare primită 
(%) 

max.70% 

Termen limită 

24.03.2020 ora 

12:00:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-apel-2019
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 
2,3 miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul 
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru 
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-
cadru pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale 
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor 
din Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Transnational DUNAREA 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale, implementate 
de un parteneriat transnațional extins. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-uri. 

 Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, 
Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si 
Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si 
Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile 
Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). 

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea 
Dunării 
 

 Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in 
Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498; 
 
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-
main-documents 
 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
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Programul ERASMUS 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Îmbunătățirea șanselor de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si 
îmbunătățirea competentelor lingvistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

Activitati eligibile  
 
Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educației si Formarii Profesionale: 

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor 
de tineret 
 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si 
Cultura de la Bruxelles: 

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Programul EUROPA CREATIVA 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si 
stimulează bogăția culturala a Europei. 
Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la 
globalizare. 
Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public 
internaționale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii culturali din țările eligibile 
 
Activitati eligibile  
 
Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 
tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate 
mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la 
profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de 
a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, 
literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca 
patrimoniului european. 
 
Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de 
concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele de 
televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme 
europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film, 
pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de 
filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție 
internaționale, 
pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme 
europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor 
individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte. 
 
Componenta transectoriala este dedicata garantării creditelor bancare 
pentru sectoarele culturale si creative si cooperării in domeniul politicilor 
culturale 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.europa-creativa.eu/ 

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

1,46 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/
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Programul National de Sprijin a Romaniei in 
sectorul vitivinicol 2014-2018 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței 
economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea 
tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

 Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

 Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii 
interprofesionale 

 

Activitati eligibile 
 

 promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor 
produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la 
consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de 
promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică 
sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; 

 restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

 asigurarea recoltei; 

 investiţii; 

 distilarea subproduselor. 
 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se  
acordă finanțare sunt: 
a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor 
pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, 
producție, ambalare,depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a 
sălilor de degustare; 
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau  
echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, 
pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html 

 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
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Program Orizont 2020 

 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul 
Uniunii Europene 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinzatori privati 
Universitati 
Centre de cercetare 
 
Activitati eligibile  
Structura Programului Cadru Orizont 2020: 
Excelenta stiintifica 

 Tehnologii viitoare si emergente 

 Actiunile Marie Curie 

 Infrastructuri de cercetare 

 Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 
 
Pozitia de lider in sectorul industrial 

 Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 

 Nanotehnologii si materiale avansate 

 Spatiu 

 Accesul la finantarea de risc 

 Inovarea in IMM-uri 

 Tehnologii generice esentiale (KET) 
Provocari societale 

 Sanatate, schimbari demografice si bunastare 

 Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 

 Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate 

 Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a 
resurselor si a materiilor prime 

 Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive 

 Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si 
maritima si bioeconomie 

 Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si 
cetatenilor sai 

Alte activitati 

 Raspandirea excelentei si largirea participarii 

 Stiinta cu si pentru societate 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/master_calls.html 

 

Comisia Europeană 

80 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2014-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in 
atragerea finantarii externe pentru cercetare; 

 Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si 
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; 

 Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele 
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 
Inovare (EIP) etc; 

 Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene 
si internationale de cercetare; 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Cresterea competitivitatii economiei 
romanesti prin CDI 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a 
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii 
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare 
stiintifica; 

 Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de 
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta; 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect 
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul 
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic 

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de 
profil; 

 Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si 
relevantei activitatilor CDI; 

 Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de 
cercetare catre comunitatea internationala; 

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din 
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea 
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare) 

 Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 
interconectare) 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv 
stimularea investitiilor cu impact major in 
economie, instituita prin Hotararea de 
Guvern nr. 807 din 2014 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
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 adaugată mare, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si 
intreprinderi mari. 
 
Pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat: au 
rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar 
incheiat si au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.  
 
Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat in 
valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau 
au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de acord pentru 
finantare o alta intreprindere 
 
Activitati eligibile 
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, 
cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de 
activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 
la Ghidul solicitantului. 
 
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 
milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro, conform 
HG 880/ 2018. 

 
Valoare grant:  
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere 
din Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro. 
 
Informatii suplimentare: 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/
GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf 
 
 
 

 

Guvernul României 

Buget anual 

 

Finanțare primită (%) 

max 50% 

Termen limită 

 
Depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor, OS 1.1, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de 
CD 
 
Proiecte pentru clustere de inovare 2019 

 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Apelul se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții 
pentru cercetare dezvoltare, activități de inovare și activități de 
exploatare în clusterele inovative. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Clusterele de inovare 
 
Activitati eligibile 

 Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în 
clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD 
comune existente (departamente/centre/laboratoare de 
cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși 
pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din 
cadrul clusterului); 

 Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și 
protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin 
clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în 
organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau 
de la o întreprindere mare); 

 Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și 
achiziția de servicii de sprijinire a inovării; 

 Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării 
clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea 
instalațiilor clusterului sau gestionarea activelor de cercetare 
ale clusterului), organizarea de programe de formare, 
ateliere, conferințe. 

 
Valoare grant:  
Minim 2.375.750 lei (echivalent 500.000 Euro) 
Maxim 35.636.250 lei (echivalent 7.500.000 Euro) 
 
 
Informatii suplimentare (ghid in consultare publica) 
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-
depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/ 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

31.702.352 Euro 

Finanțare primită (%) 

min.65% 

Termen limită 

28 aprilie 2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget 
de 2,3 miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul 
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru 
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea 
conditiilor-cadru pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale 
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor 
din Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Birou Regional de Informare 
Str. Lt. Drăghiescu nr. 9 

Piatra Neamț 610125 
Tel. 0233.218.071 

E-mail: info@adrnordest.ro 
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