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CUPRINS 

NOU! Programe lansate în contextul epidemiei de COVID-19  

NOU! POCU, AP 4, OS 4.9: Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în 
transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu 
COVID-19    

        4 

NOU! POCU, AP 4, OS 4.4: Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane 

vârstnice) în condițiile declarării situațiilor de epidemie 
5 

NOU! POIM, AP 5, OS 5.2: Procurarea de echipamente medicale şi echipamente de 
protecţie pentru personalul medical care este implicat în tratarea pacienţilor 
contaminaţi cu coronavirus  

6 

 

Programul Operațional Regional 
 POR, AP 8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3C: Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale. Grup vulnerabil: copii 
7 

 POR, AP 8, PI 8.1, OS 8.1, Operațiunea B: Centre comunitare integrate 8 
 POR, AP 9, PI 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității         9 
 

Programul Operațional Capital Uman  

 POCU, AP 4, OS 4.9: Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II  10 
 POCU, AP 6, OS 6.2, 6.3: Programul pilot de stimulare a participării la educație a 

copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 
11 

 POCU, AP 4, OS 4.8: Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei 
pediatrice 

      12 

 POCU, AP 5, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/ 
municipii cu peste 20.000 locuitori 

      13 

 POCU, AP 6, OS 6.3, 6.5, 6.6: Curriculum național obligatoriu actualizat pentru 
învățământul primar și gimnazial 

     15 

 POCU, AP 6, OS 6.13: Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat 17 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare  

 POIM, AP 7, OS 7.1, 7.2: Dezvoltarea infrastructurii de termoficare  19 

 POIM, AP 4, OS 4.1: Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de 
conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate 
în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele 
anterioare 

20 

 POIM, AP 4, OS 4.1 – Apel B: Creșterea gradului de protecție și conservare a 
biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate 

      21 

 POIM, AP 4, OS 4.3: Decontaminarea siturilor poluate istoric - proiecte noi       22 
 POIM, AP 7, OS 5, 5.1: Managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte 

riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor 
      23 

 POIM, AP 6, OS 6.1: Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică 
şi/ sau termică din biomasă/ biogaz şi energie geotermală 

      25 

 POIM, AP 4, OS 4.1: Refacerea ecosistemelor degradate       27 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 PNDR, Măsura 5, Submăsura 5.1: Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite 
să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor 
catastrofale - beneficiari publici 

29 

 

NOU! Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public 

      30 

 

Programul Corpul European de Solidaritate       31 

 

NOU! Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
- Schema de granturi mici “Acces la finanțare 2020” 

      32 

 
Programul Dezvoltarea IMM-urilor din România 
 

33 

 
Apel pentru inițiative bilaterale - Timișoara, capitală europeană a culturii 2021 34 
 
Programul RO-Cultura 
 Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului - 

sesiunea 2 
35 
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NOU! Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.9 
 
 
Apel  
Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 
 
 
Obiectivul apelului 
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. 
 

 
Solicitanți eligibili 

 Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu entități relevante; 

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, singură sau în parteneriat cu 
alte entități relevante. 
 

 
Activități eligibile 
Măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul 
paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi selectate 2 proiecte, corepunzător 
tipologiei de aplicanți eligibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice                                                               IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Alocare financiară 
Alocarea dedicată atât 
regiunilor mai puțin 
dezvoltate, cât și regiunii 
dezvoltate București-Ilfov 
este de 120.000.000 euro. 
 

 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 

cofinanțare 

proprie obligatoriu pentru 

fiecare tip de entitate 

juridică este prezentat în 

secțiunea 4.3.1 a 

următorului document: 

http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-sprijin-
pentru-personalul-din-
sanatate-implicat-direct-in-
transportul-echiparea-
evaluarea-diagnosticarea-
si-tratamentul-pacientilor-
infectati-cu-covid-19/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
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NOU! Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.4 
 
 
Apel  
Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vârstnice) în 
condițiile declarării situațiilor de epidemie 
 
 
Obiectivul apelului 
Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. 
 

 
Solicitanți eligibili 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu actorii sociali relevanți 
asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitare cu reprezentare 
națională, singuri sau în consorții. 
 
 
Activități eligibile 

 furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice;  

 dezvoltarea și furnizarea de servicii de tip Call Center. 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte va fi finanţat un proiect care este 
implementat la nivel național. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Alocare financiară 
Alocarea dedicată atât 
regiunilor mai puțin 
dezvoltate, cât și regiunii 
dezvoltate București-Ilfov 
este de 30.000.000 euro. 
 

 
Contribuție beneficiar 
Procentul minim de 

cofinanțare 

proprie obligatoriu pentru 

fiecare tip de entitate 

juridică este prezentat în 

secțiunea 4.3.1 a 

următorului document: 

http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-pocu-ghidul-sprijin-
pentru-persoanele-din-
grupurile-vulnerabile-
persoane-varstnice-in-
conditiile-declararii-
situatiilor-de-epidemie/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
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NOU! Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, 
Obiectivul specific 5.2 
 
Apel  
Procurarea de echipamente medicale şi echipamente de protecţie pentru 
personalul medical care este implicat în tratarea pacienţilor contaminaţi cu 
coronavirus  
 
Obiectivul apelului 
Finanțarea echipamentelor medicale și de protecție în contextul pandemiei 
COVID-19. 

 
Solicitanți eligibili 

 unităţile sanitare publice, individual sau prin Ministerul Sănătăţii; 

 Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; 

 Ministerul Apărării Naţionale; 

 Ministerul Afacerilor Interne; 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; 

 unităţi administrativ-teritoriale. 
 
Activități eligibile 

 în categoria echipamentelor medicale cuprinse la decontare din fonduri 
europene sunt incluse toate acele categorii de echipamente medicale 
care se utilizează în mod direct/ indirect pentru tratarea pacienţilor 
bolnavi, precum: ventilatoare, staţii de monitorizare, injectomate, 
automatizatoare, izolete, laringoscoape etc.; 

 în categoria echipamentelor de protecţie medicală sunt incluse: măşti 
de protecţie, combinezoane, mănuşi de protecţie, dezinfectanţi, 
precum şi alte echipamente de protecţie destinate personalului medical 
implicat direct/ indirect în tratamentul pacienţilor infectaţi cu 
coronavirus. 

Cheltuielile realizate sau care urmează să fie realizate din fonduri proprii 
sau prin alocare de fonduri de la autorităţile locale sau, după caz, din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, vor urma regimul 
de decontare din fonduri europene în condiţiile respectării unor reguli 
minimale în ceea ce priveşte achiziţia acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

        
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 45.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
15 iulie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/04/f8
e5b1f5e553ef07b817130c9
c48305f.pdf 
 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
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Program de finanțare 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Apel 8.3C 
 
Apel  
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
Grup vulnerabil: copii 
 

Obiectivul apelului 
Crearea infrastructurii sociale necesare ca urmare a închiderii centrelor de 
plasament în vederea dezinstituţionalizării copiilor protejați în aceste instituții. 
 
Solicitanți eligibili 
Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament 
ce urmează a fi închise. Aceștia pot încheia parteneriate cu: 

 unități administrativ-teritoriale (UAT), alte entități de drept public aflate 
în subordinea UAT și care desfășoară activități în domeniul social; 

 entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, 
conform legislației aplicabile în vigoare: 

- asociații și fundații, inclusiv filiale ale asociațiilor și fundațiilor 
internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare din 
România; 

- unități de cult/ structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase 
recunoscute în România și constituite conform statutului sau codului 
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundații și asociații constituite de 
culte.  

 
Activități eligibile 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 
infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, 
destinată copiilor; 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial 
pentru copii. 

 
Sunt neeligibile proiectele care implică: 

 numai realizarea de construcții provizorii 
și/ sau 

 numai lucrări care nu se supun autorizării 
și/ sau 

 numai dotarea. 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

      
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Minimum 200.000 euro 
Maximum 1.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 2% 
 
 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://www.inforegio.ro/ro/ax
a-prioritara-8/ghiduri-in-
dezbatere-publica/807-ghid-
specific-8-3-c-apel-3-grup-
vulnerabil-copii 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/ghiduri-in-dezbatere-publica/807-ghid-specific-8-3-c-apel-3-grup-vulnerabil-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/ghiduri-in-dezbatere-publica/807-ghid-specific-8-3-c-apel-3-grup-vulnerabil-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/ghiduri-in-dezbatere-publica/807-ghid-specific-8-3-c-apel-3-grup-vulnerabil-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/ghiduri-in-dezbatere-publica/807-ghid-specific-8-3-c-apel-3-grup-vulnerabil-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/ghiduri-in-dezbatere-publica/807-ghid-specific-8-3-c-apel-3-grup-vulnerabil-copii
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Program de finanțare 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea B 
 
Apel  
Centre comunitare integrate 

Obiectivul apelului 
Investiții de tipul construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 
centrelor comunitare integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului 
la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale 
și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 
definite conform OUG nr. 18/2017.  

 
Solicitanți eligibili 
Unitățile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista celor 139 de 
comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la ghid), 
precum și parteneriatele între acestea și: 

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

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

 
Activități eligibile 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

      
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Minimum 10.000 euro 
Maximum 100.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
2% 
 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 
12:00 
 
 
Informații suplimentare 
http://www.inforegio.ro/ro/ax
a-prioritara-8/apeluri-
lansate/796-ghidul-specific-
8-1-b-centre-comunitare-
integrate 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/796-ghidul-specific-8-1-b-centre-comunitare-integrate
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Program de finanțare 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de 
investiții 9.1 
 
Apel  
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul apelului 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin măsuri integrate. 

 
Solicitanți eligibili 

 unități administrativ-teritoriale (UAT) oraș/ municipiu/ sectoarele 
municipiului București - ca membre în Grupul de Acțiune Locală din 
cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare; 

 parteneriatele între UAT oraș/ municipiu/ sectoarele municipiului 
București și furnizori publici și privați de servicii sociale; 

 furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației 
în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea 
proiectului, cu competențe în furnizarea de servicii sociale, comunitare, 
desfășurarea de activități recreativ-educative, culturale, agrement și 
sport. 

 
Activități eligibile 

 investițiile în infrastructura de locuire: construirea/ reabilitarea/ 

modernizarea locuințelor sociale; 

 investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale: construirea/ 

reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate 

medico-sociale; 

 investiții în infrastructura de educație: construirea/ reabilitarea/ 

modernizarea/ dotarea de unități de învățământ preuniversitar (creșe, 

grădinițe, școli primare, școli gimnaziale etc.); 

 investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 

defavorizate, respectiv: construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea 

clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, 

de agrement și sport etc.; crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea 

spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ 

modernizarea utilităților publice, zonelor verzi neamenajate, terenurilor 

abandonate, zonelor pietonale și comerciale etc.). 

 construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de 

economie socială de inserție. 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

     
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
* La nivel de proiect, 
valoarea minimă aferentă 
cheltuielilor eligibile: 30.000 
euro apelurile  
POR/2019/9/9.1/ 
1/7REGIUNI  și POR/2019/ 
9/9.1/1/BI 
* La nivel de strategie, 
valoarea totală maximă a 
pachetului de proiecte de 
infrastructură: 4.900.000 
euro 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 2% pentru 
apelurile  POR/2019/9/9.1/ 
1/7REGIUNI  și POR/2019/ 
9/9.1/1/BI   
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
10:00 (apelurile de proiecte 
POR/2019 /9/9.1/1/7 
REGIUNI și POR/2019 
/9/9.1/1/BI) 
 
Informații suplimentare 
http://www.inforegio.ro/ro/a
xa-prioritara-9/apeluri-
lansate/787-axa-prioritara-
9-sprijinirea-regenerarii-
economice-si-sociale-a-
comunitatilor-defavorizate-
din-mediul-urban- 
 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/apeluri-lansate/787-axa-prioritara-9-sprijinirea-regenerarii-economice-si-sociale-a-comunitatilor-defavorizate-din-mediul-urban-
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.9 
 
Apel  
Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II 
 
Obiectivele apelului 
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. 
 
Solicitanți eligibili 
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de 
obstetrică-ginecologie de nivelul III care au competență la nivelul regiunii de 
dezvoltare vizate de proiect. 
 
Parteneri eligibili:  

 Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;  

 instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care 
desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, 
regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția 
CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;  

 autorități ale administrației publice locale;  

 autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților administrației 
publice locale;  

 ONG-uri relevante. 
 
Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat. 

 
Activități eligibile 

 furnizarea de servicii medicale de screening prenatal; 

 activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al 
serviciilor de screening prenatal; 

 activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

       
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă eligibilă a 
proiectului: 
* 2.500.000 euro pentru 
regiunile mai puțin 
dezvoltate 
* 2.000.000 euro pentru 
regiunea București-Ilfov 
 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă 
reprezintă procentul din 
valoarea totală eligibilă a 
proiectului propus, care va 
fi suportat de solicitant. 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b

5616f5399d8fd2de1c268a

9272b476f.pdf  

 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare
-publica-pocu-ghidul-
programe-de-ingrijire-a-
gravidei-si-copilului-etapa-
ii/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-programe-de-ingrijire-a-gravidei-si-copilului-etapa-ii/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivele 
specifice 6.2 și 6.3 
 
Apel  
Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați 
la muncă în străinătate 
 
Obiectivele apelului 
O.S. 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității rome și cei din mediul rural.  
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 rome și elevii din mediul 
rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. 
 
Solicitanți eligibili 
• instituții de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară 
națională;  
• furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii 
alternative, publici și privaţi;  
• parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);  
• instituții de cult şi asociații religioase;  
• instituții/ agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;  
• APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;  
• ONG. 

 
Activități eligibile 
• pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6-
10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea 
stimulării participării la educație și a prevenirii fenomenului de părăsire timpurie 
a școlii (servicii de suport educațional; servicii psiho-sociale de sprijin; activități 
recreative și de socializare); 
• activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de 
consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare;  
• asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială;  
• dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-
uri și comunitate;  
• campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija 
cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește 
obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară. 
 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

       
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
* Proiect mic: maximum 
300.000 euro 
* Proiect mare: maximum 
1.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă 
reprezintă procentul din 
valoarea totală eligibilă a 
proiectului propus, care va 
fi suportat de solicitant. 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b

5616f5399d8fd2de1c268a

9272b476f.pdf  

Termen limită 
25 iunie 2020, ora 16:00 
(http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/04/9
ead2ed820f30a8eb1be892
9f0890be3.pdf) 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/pocu-
programul-pilot-de-
stimulare-a-participarii-la-
educatie-a-copiilor-cu-
parinti-plecati-la-munca-in-
strainatate/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/9ead2ed820f30a8eb1be8929f0890be3.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/9ead2ed820f30a8eb1be8929f0890be3.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/9ead2ed820f30a8eb1be8929f0890be3.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/9ead2ed820f30a8eb1be8929f0890be3.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
http://mfe.gov.ro/pocu-programul-pilot-de-stimulare-a-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.8 
 
Apel  
Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli 

cardiovasculare, chirurgie, ATI) 

Obiectivul apelului 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 

Solicitanți eligibili 
Autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, cu 
competențe în cardiologie pediatrică: 
- secție/ compartiment de cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară 
copii, anestezie și terapie intensivă copii, bloc operator copii cu facilități în 
vederea chirurgiei pe cord deschis (pompă de circulație extracorporală), 
laborator de cardiologie intervențională și cateterism cardiac, angiografie și 
electrofiziologie; 
- cumulativ, minimum: 3 medici cu experiență în chirurgia cardiovasculară 
copii, 3 medici ATI cu experiență în anestezia și terapia intensivă 
cardiovasculară pediatrică, 4 medici cardiologi pediatri cu competență în 
cardiologia pediatrică, cel puțin un cardiolog cu competență în cardiologie 
intervențională pediatrică. 

 
Activități eligibile 

 furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru 
personalul din domeniul medical (nivel regional, județean): 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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SUSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        FEBRUARIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 5.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă 
reprezintă procentul din 
valoarea totală eligibilă a 
proiectului propus, care va fi 
suportat de solicitant/ 
partener. 
 
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

 
Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-ghidul-competente-
pentru-competitivitate-in-
domeniul-cardiologiei-
pediatrice-boli-
cardiovasculare-chirurgie-
ati/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul 
specific 5.1 
 
Apel  
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/ municipii 
cu peste 20.000 locuitori  
 

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

 
Solicitanți 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.  
 
Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu 
unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență 
al comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. 
 
Activități eligibile 

 Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii: 
- participarea la programe de ucenicie la locul de muncă; 
- participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ 

superior; 
- sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii. 

 

 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 
pe cont propriu:  
- acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă; 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
* Valorile minime și maxime 
ale proiectelor vor fi stabilite 
de Grupurile de Acțiune 
Locală prin Ghidurile proprii 
aferente Strategiilor de 
Dezvoltare Locală aprobate. 
* Suma minimă aferentă 
unei fișe de proiect este 
101.000 euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului/ partenerului 
reprezintă procentul din 
valoarea totală eligibilă 
propusă, care va fi suportat 
de solicitant/ partener. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
16:00 
 
Informații suplimentare 

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

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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- acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri. 
 

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: 
- sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie; 
- sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de 

tip zone prioritare de educație/ “Școală după școală”; 
- programe de tip “A doua șansă”; 
- sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea 

învățământului dual. 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
* Valorile minime și maxime 
ale proiectelor vor fi stabilite 
de Grupurile de Acțiune 
Locală prin Ghidurile proprii 
aferente Strategiilor de 
Dezvoltare Locală aprobate. 
* Suma minimă aferentă 
unei fișe de proiect este 
101.000 euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului/ partenerului 
reprezintă procentul din 
valoarea totală eligibilă 
propusă, care va fi suportat 
de solicitant/ partener. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
16:00 
 
Informații suplimentare 

http://mfe.gov.ro/pocu-81-
mil-euro-pentru-reducerea-
numarului-de-persoane-in-
risc-de-saracie-si-
excluziune-sociala/  
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivele 
specifice 6.3, 6.5, 6.6 
 
Apel  
Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial 
 

Obiectivele apelului 
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 rome 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 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

 
Solicitanți eligibili 
Ministerul Educației Naționale (MEN)  
 
Partenerii eligibili pot fi:  

 agenţii, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea 
MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul 
preuniversitar;  

 instituţii de învăţământ (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;  

 ONG-uri;  

 parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii 
sindicale). 

 
Activități eligibile 

 reformarea/ pilotarea/ validarea curriculum-ului școlar obligatoriu 
(inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua 
șansă); 

 elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea 
curriculum-ului (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre 
didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise; 

 realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculum-ului optimizat 
și achizițiile competențelor-cheie, cu focalizare pe copiii și tinerii din 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Se va selecta un singur 
proiect cu valoare maximă 
eligibilă de 43.932.500 euro. 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului reprezintă 
procentul din valoarea totală 
eligibilă a proiectului propus, 
care va fi suportat de 
solicitant. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

Termen limită 
30 decembrie 2020 sau la 
semnarea contractului de 
finanțare 
 
Informații suplimentare 
https://www.fonduri-
ue.ro/apeluri/details/2/102/a
peluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-
6-3-,-6-5-,6-6-
%E2%80%9Ecurriculum-
na%C5%A3ional-pentru-
%C3%AEnv%C4%83%C5
%A3%C4%83m%C3%A2nt
ul-primar-%C5%9Fi-
gimnazial%E2%80%9D 
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minoritatea romă, copii din medii dezavantajate socio-economic, din 
mediul rural și copii/ tineri cu dizabilități;  

 dezvoltarea competențelor profesionale pentru personalul didactic din 
învățământul preuniversitar primar și gimnazial, în vederea utilizării 
metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum 
centrat pe competențe-cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul 
personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile; 

 alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite 
în cadrul acestei priorități de investiții; 

 măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii în risc de 
abandon școlar, în special prin programe de sprijin individualizat și 
adaptare curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învățare; 

 promovarea măsurilor integrate de prevenire, informare, consiliere şi 
mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, care 
promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de 
competențe-cheie etc. 
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Contribuție beneficiar 
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solicitant. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
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https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/102/apeluri-pocu-ap-6-pi-10-i-os-6-3-,-6-5-,6-6-%E2%80%9Ecurriculum-na%C5%A3ional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C5%9Fi-gimnazial%E2%80%9D
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Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivul 
specific 6.13 
 
Apel  
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat 
 

Obiectivul apelului 
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 
universitar care își găsesc un loc de muncă datorită accesului la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  
 
Solicitanți eligibili 

 instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate; 

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

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

 Academia Română.  
În cadrul acestui apel de proiecte este obligatorie includerea în parteneriat a 
cel puțin uneia dintre următoarele categorii de organizații:  

 angajatori; 

 asociații profesionale;  

 Camere de Comerț și Industrie;  

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

 
Activități eligibile principale 

 sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii 
din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi 
programe de studii doctorale şi postdoctorale, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv şi în domeniile de specializare 
inteligentă;  

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

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

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 1.500.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului reprezintă 
procentul din valoarea totală 
eligibilă a proiectului propus, 
care va fi suportat de 
solicitant. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

 

Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-apel-pocu-pentru-
sprijinirea-doctoranzilor-si-
cercetatorilor/ 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
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Activități eligibile secundare 

 activități pentru îmbunătățirea competențelor de cercetare avansată 
(de ex. metode de cercetare cantitativă avansată); 

 activități pentru îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru 
grupul țintă, coordonate de cercetători/ cadre didactice universitare cu 
activitate relevantă în domeniul de cercetare propus și care se implică 
activ în derularea programului de studii universitare de doctorat/ 
postdoctorat. De exemplu: mese rotunde și dezbateri de tip Knowledge 
Café, în care doctoranzii și postdoctoranzii să interacționeze direct cu 
reprezentanți ai mediului industrial, expoziții cu rezultatele cercetărilor 
pentru diseminarea rezultatelor către industrie și mediul social, în 
vederea identificării de parteneriate viitoare cu industria și viitoare 
investiții în cercetare din partea mediului privat. Se pot organiza, de 
asemenea, competiții pe diferite tematici de cercetare avansată pentru 
doctoranzi si postdoctoranzi, dotate cu premii, pentru încurajarea 
cercetării de înaltă calitate, care poate duce la transferul rezultatelor în 
produse și servicii de interes pentru societate; 

 stagii de mobilitate academică transnațională, de maximum 6 luni într-
o universitate/ centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii 
Europene, fiind eligibile maximum două stagii de mobilitate europeană 
per doctorand și maximum un stagiu de mobilitate europeană pentru 
un cercetător postdoctorat; 

 organizarea şi derularea de programe/ activități axate pe dobândirea 
de competențe transversale corelate cu nevoile GT şi cu necesitățile 
pieței muncii (de exemplu: consiliere şi orientare profesională, activități 
de formare/ instruire extracurriculară: cursuri de comunicare/ 
prezentare verbală şi scrisă, cursuri de limbi străine pentru însușirea 
limbajului specific domeniului, cursuri de leadership, coaching şi 
dezvoltare personală).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 1.500.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului reprezintă 
procentul din valoarea totală 
eligibilă a proiectului propus, 
care va fi suportat de 
solicitant. 
  
Detalii în secțiunea 4.3.1 a 
următorului document:  
http://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/b5

616f5399d8fd2de1c268a92

72b476f.pdf  

 

Termen limită 
Apel nelansat 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-apel-pocu-pentru-
sprijinirea-doctoranzilor-si-
cercetatorilor/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/


 www.adroltenia.ro 19 

 
Program de finanțare  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, 
Obiectivele specifice 7.1, 7.2 
 
Apel  
Dezvoltarea infrastructurii de termoficare  
 
Obiectivele apelului 
O.S. 7.1: Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport 
şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.  
O.S. 7.2: Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a 
energiei termice în Municipiul Bucureşti. 
 
Solicitanți eligibili 

 unități administrativ-teritoriale prin autoritățile publice locale din 

localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 

2007-2013 în cadrul AP 3), precum și din alte localități care necesită 

investiții la nivelul rețelelor de termoficare, în limita resurselor financiare 

disponibile; 

 municipiul București. 

Activități eligibile 

 modernizarea/ extinderea rețelelor termice primare şi secundare, 
inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie 
termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care 
să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și 
de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea 
rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă 
doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar 
extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea 
sistemului; 

 achiziționarea/ modernizarea echipamentelor necesare bunei 
funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic; 

 implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, 

control şi automatizare a SACET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

        
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Dacă proiectele depășesc 
50 milioane euro în valoarea 
costurilor totale, proiectul 
trebuie să se regăsească pe 
lista proiectelor majore din 
POIM. 
 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 2% 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
16:00 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-poim-ghidul-pentru-
dezvoltarea-infrastructurii-
de-termoficare-in-orase/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare-in-orase/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Obiectivul specific 4.1 
 
Apel  
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele 
anterioare 
 
Obiectivul apelului 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 
ecosistemelor degradate. 

 
Solicitanți eligibili 

 Pentru ariile natural protejate: 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)/ instituția care 

administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/ 

asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu ONG-

uri/ institute de cercetare/ universități/ muzee - care să aibă prevăzut în actul 

constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/ sau protecţia naturii, precum și 

autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în 

coordonarea/ subordonarea autorităţilor centrale/ locale. 

 Pentru planurile de acțiune pentru specii de interes comunitar: 
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)/ universități/ institute de cercetare/ muzee care 

să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/ sau 

protecţia naturii; MMAP, ANPM; ANANP/ instituţia care administrează/ 

structura care este responsabilă pentru administrarea/ asigurarea 

managementului ariei protejate. 

Activități eligibile 
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele 
finanţate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007, privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările ulterioare). 
 
Atenție! Nu sunt eligibile activități de realizare a unor produse/ servicii/ 
infrastructură care pot fi exploatate din punct de vedere economic, în scop 
comercial. 
 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

        
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 5.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
10:00 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-poim-ghidul-pentru-
elaborarea-planurilor-de-
management-seturilor-de-
masuri-de-conservare-
planurilor-de-actiune-
pentru-ariile-naturale-
protejate-si-pentru-speciile-
de-interes-comu/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-poim-ghidul-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-interes-comu/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Obiectivul specific 4.1 - Apel B 
 
Apel  
Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 
ecosistemelor degradate  
 

Obiectivul apelului 
Promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul 
de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru 
Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru 
Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020. 

 
Solicitanți 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. 

 
Activități 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. 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        MAI 2020 

        
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
max. 10.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
10:00 
 
 
Informații suplimentare 
 
http://mfe.gov.ro/poim-175-
milioane-euro-pentru-
protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-
ecosistemelor-degradate/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

       
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 10.000.000 euro 
(se acceptă depăşiri pentru 
ITI Delta Dunării, dar nu mai 
mult de 15.000.000)  
 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă  
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2021, ora 
10:00 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/poim-175-
milioane-euro-pentru-
protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-
ecosistemelor-degradate/ 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Obiectivul specific 4.3 
 
Apel  
Decontaminarea siturilor poluate istoric - proiecte noi 
 

Obiectivul apelului 
Promovarea investițiilor care să contribuie la diminuarea riscului existent 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de activităţile industriale 
desfăşurate în trecut prin măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor 
poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului în vederea protejării sănătăţii umane. 

 
Solicitanți 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. 

 
Activități eligibile 
Proiecte noi de investiții pentru decontaminarea şi ecologizarea siturilor 
poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii 
solului în vederea protejării sănătăţii umane. 
Exemple de activități: 

 activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate 
istoric (eliberare suprafață contaminată și decontaminare a solului, 
inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-
decontaminare; 

 remedierea amplasamentelor unor facilităţi, cum ar fi amplasamente 
aferente rafinăriilor; activitățile constau în eliminarea/ reducerea 
contaminării (existentă în sol, apa subterană şi/ sau apa de suprafaţă) 
de pe amplasamente, în vederea aducerii terenului la starea iniţială;  

 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); 

 activități 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, analiză cost-beneficiu, analiză instituțională, evaluarea 
impactului asupra mediului etc.); 

 elaborare documentație/ documentații de atribuire pentru contractele 
de servicii, lucrări și furnizare echipamente.  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        APRILIE 2020 

       
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Alocare financiară 
Buget alocat apelului: 
5.716.409 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
* Minimum 2% pentru 
beneficiari autorități publice 
locale/ instituții subordonate 
acestora, finanțate de la 
bugetul de local 
* Minimum 15% pentru 
beneficiari instituții centrale, 
finanțate de la bugetul de 
stat 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/57-
milioane-euro-pentru-
decontaminarea-siturilor-
poluate-istoric-prin-poim/ 

CATALOGUL SUSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        MAI 2020 

CATALOGUL SUSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

http://mfe.gov.ro/57-milioane-euro-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric-prin-poim/
http://mfe.gov.ro/57-milioane-euro-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric-prin-poim/
http://mfe.gov.ro/57-milioane-euro-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric-prin-poim/
http://mfe.gov.ro/57-milioane-euro-pentru-decontaminarea-siturilor-poluate-istoric-prin-poim/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, 
Obiectivul specific 5.1   
 
Apel  
Managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate 
prin evaluarea naţională a riscurilor 
 

Obiectivul apelului 
Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele 

naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în 

principal de inundaţii şi eroziune costieră. 

Solicitanți eligibili 

 Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structurile specializate 
să implementeze măsurile specifice din cadrul PMRI (ex. Administrația 
Națională Apele Române, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva etc.) 
pentru acțiuni de tip A; 

 Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri 
cu specializare în domeniul ecologic, pentru acțiuni de tip A; 

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

 Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B; 

 alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel 
național a riscurilor identificate pe baza evaluării naţionale - pentru 
acțiuni de tip C (ex. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale). 

 
Activități eligibile 

A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații. 
 
A1. Proiecte de investiții: 

 utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin 
preluarea soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea 
riscurilor generate de creșterea incidenței evenimentelor extreme; 

 modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 
fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării 
protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; 

 măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a 
inundațiilor; 

 realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la 
inundații, acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin 
construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor 
fenomene meteorologice extreme. 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

       
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Alocare financiară 
6.700.000 euro 
 
*Prin program sau ghidul 
solicitantului nu se propun 
valori maxime ale 
proiectelor. 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
Informații suplimentare 
https://www.fonduri-
ue.ro/anunturi-am-
oi/details/6/620/am-poim-
public%C4%83,-spre-
consultare-public%C4%83,-
ghid-solicitantului-
condi%C8%9Bii-specifice-
de-accesare-a-fondurilor-
pentru-managementul-
riscului-la-
inunda%C8%9Bii,-eroziune-
costier%C4%83-%C8%99i-
alte-riscuri-identificate-prin-
evaluarea-
na%C5%A3ional%C4%83-
a-riscurilor,-obiectivul-
specific-5-1 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
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A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații: 

 sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 și post 2020; 

 dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună 
practică pentru managementul barajelor; 

 abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare 
coordonată şi management integrat al activităţilor privind apa, 
terenurile şi resursele); 

 alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform 
celor prevăzute în Strategia Naţională de Management al Riscului la 
Inundaţii pe termen mediu şi lung sau în planurile de management al 
riscului la inundaţii. 

 
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere. 

 
B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 
asupra plajelor și activități de reabilitare și protecție a plajelor. 
 
B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020. 
 

C. Măsuri de prevenire și protecție împotriva altor riscuri: 

 măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice riscurilor 
identificate prin evaluarea națională și/ sau prin planul de acțiune de 
adaptare la schimbări climatice; 

 dezvoltarea de strategii, metodologii, planuri, proceduri, manuale de 
bună practică pentru managementul riscurilor identificate pe baza 
evaluării naționale, cu excepția riscului la inundații.  

 
 
 
 

                                

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

       
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Alocare financiară 
6.700.000 euro 
 
*Prin program sau ghidul 
solicitantului nu se propun 
valori maxime ale 
proiectelor. 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
Informații suplimentare 
https://www.fonduri-
ue.ro/anunturi-am-
oi/details/6/620/am-poim-
public%C4%83,-spre-
consultare-public%C4%83,-
ghid-solicitantului-
condi%C8%9Bii-specifice-
de-accesare-a-fondurilor-
pentru-managementul-
riscului-la-
inunda%C8%9Bii,-eroziune-
costier%C4%83-%C8%99i-
alte-riscuri-identificate-prin-
evaluarea-
na%C5%A3ional%C4%83-
a-riscurilor,-obiectivul-
specific-5-1 
 

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/620/am-poim-public%C4%83,-spre-consultare-public%C4%83,-ghid-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-managementul-riscului-la-inunda%C8%9Bii,-eroziune-costier%C4%83-%C8%99i-alte-riscuri-identificate-prin-evaluarea-na%C5%A3ional%C4%83-a-riscurilor,-obiectivul-specific-5-1


 www.adroltenia.ro 25 

 
Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6, 
Obiectivul specific 6.1   

 
Apel  
Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/ sau 
termică din biomasă/ biogaz şi energie geotermală 
 

Obiectivul apelului 
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 

(biomasă, biogaz, geotermal). Sectorul producţie promovează acțiuni orientate 

spre creșterea producției de energie regenerabilă, cu accent pe resursele 

regenerabile mai puțin exploatate, respectiv: biomasă, biogaz și energie 

geotermală, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea rețelei de distribuție pentru 

a prelua energia produsă din surse regenerabile. 

Solicitanți eligibili 

 unităţi administrativ-teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-

teritoriale, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua 

de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de 

alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu; 

 asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), care produc energie 

termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru 

asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau 

pentru consumul propriu; 

 societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul 
comercializării (cel puțin 60% din totalul energiei produse). 
 

Activități eligibile 
A. În cazul proiectelor propuse de UAT/ subdiviziuni administrativ-

teritoriale/ ADI privind realizarea/ modernizarea de capacități de 

producere energie: 

 realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

termice din biomasă şi biogaz; 

 realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

termice pe bază de energie geotermală; 

 realizarea/ modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei 

termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu 

consumatorii; 

 realizarea/ modernizarea reţelelor de transport a energiei termice 

(rețeaua termică) - în producerea distribuită; 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        APRILIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Maximum 15.000.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
* Proiecte cu beneficiari UAT 
și ADI, pentru cheltuielile 
eligibile care nu intră sub 
incidența regulilor de ajutor 
de stat: minimum 2%  
* Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici: minimum 
20% din costurile eligibile ale 
proiectului  
* Întreprinderi mijlocii: 
minimum 30% din costurile 
eligibile ale proiectului  
* Întreprinderi mari: 
minimum 40% din costurile 
eligibile ale proiectului 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020  

Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/am-poim-
prelungeste-perioada-de-
depunere-a-proiectelor-
pentru-doua-apeluri/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
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 realizarea lucrărilor de execuţie/ modernizare a forajelor de exploatare 

și/ sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce 

deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de 

protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele 

geotermale. 

B. În cazul proiectelor propuse de UAT/ subdiviziuni administrativ-

teritoriale/ ADI privind realizarea/ modernizarea de capacități de 

producere energie: 

 realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

electrice (separat sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz. 

C. În cazul proiectelor propuse de solicitanți societăți privind realizarea/ 

modernizarea de capacități de producere energie electrică și/ sau 

termică: 

 realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

electrice și/ sau termice din biomasă şi biogaz; 

 realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

termice pe bază de energie geotermală; 

 realizarea lucrărilor de execuţie/ modernizare a forajelor de exploatare 

și/ sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce 

deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de 

protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele 

geotermale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Maximum 15.000.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
* Proiecte cu beneficiari UAT 
și ADI, pentru cheltuielile 
eligibile care nu intră sub 
incidența regulilor de ajutor 
de stat: minimum 2%  
* Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici: minimum 
20% din costurile eligibile ale 
proiectului  
* Întreprinderi mijlocii: 
minimum 30% din costurile 
eligibile ale proiectului  
* Întreprinderi mari: 
minimum 40% din costurile 
eligibile ale proiectului 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/am-poim-
prelungeste-perioada-de-
depunere-a-proiectelor-
pentru-doua-apeluri/ 
 

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Obiectivul specific 4.1   
 
Apel  
Refacerea ecosistemelor degradate 
 

Obiectivul apelului 
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 

ecosistemelor degradate, promovarea obiectivelor Strategiei Europene pentru 

Biodiversitate 2020, luând în considerare nevoile concrete de protecţie a 

biodiversităţii din România identificate în Strategia Naţională şi Planul de 

Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020. 

Solicitanți eligibili 
Pentru acțiuni dedicate menținerii și refacerii ecosistemelor forestiere 
degradate:  

 administratori desemnați în condițiile legii și/ sau proprietari ai fondului 
forestier național aflat în proprietate publică (ex: Regia Națională a 
Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură “Marin Drăcea”, Regia Autonomă Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat, institute publice de cercetare sau 
instituții de învățământ de stat cu profil silvic, regii autonome de interes 
local care administrează, conform Codului silvic, fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale).  
 

Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape 
curgătoare degradate:  

 administratori desemnați în condițiile legii și/ sau proprietari ai apelor 
de suprafață aflate în proprietate publică (ex: Administraţia Naţională 
“Apele Române” în calitate de administrator al apelor din domeniul 
public). 

Proiectele ce vizează și activități dedicate organismelor acvatice vii vor fi 
depuse în parteneriat sau cu avizul instituției ce administrează resursele 
acvatice vii, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.  
 
Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști 
degradate:  

 administratori desemnați în condițiile legii și/ sau proprietari de pajiști 
permanente aflate în proprietate publică (ex: Agenția Domeniilor 
Statului în calitate de administrator al pajiștilor proprietate publică a 
statului, unități administrative-teritoriale în calitate de administratori ai 
pajiștilor proprietate publică a comunelor, orașelor etc.).  

 
Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri:  

CATALOGUL SUSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 10.000.000 euro / 
proiect 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/calendar/re
facerea-ecosistemelor-
degradate/ 

http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
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 administratori desemnați în condițiile legii și/ sau proprietari de peșteri 
aflate în proprietate publică.  

 
Pot fi încheiate parteneriate între tipurile de solicitanți eligibili menționațe 
anterior, numai în vederea implementării în comun a unui proiect ce vizează 
suprafațe învecinate sau pentru care se demonstrează că sustenabilitatea și 
fezabilitatea implementării unitare a acțiunilor de refacere ecologică depind de 
încheierea respectivului parteneriat. 

 
Activități eligibile 

 menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor 
furnizate; 

 menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și 
a serviciilor furnizate; 

 menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor 
furnizate; 

 menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor 
furnizate.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

         
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Maximum 10.000.000 euro / 
proiect 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
31 decembrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/calendar/re
facerea-ecosistemelor-
degradate/ 
 

http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/calendar/refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Program de finanțare 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5, Submăsura 
5.1 
 
Apel  
Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele 
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale - 
beneficiari publici 
 
Obiectivele apelului 

 creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi 
combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din 
partea autorităţilor;  

 reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi 
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă. 

 
Solicitanți eligibili 

 entități publice cu atribuții în domeniul sanitar-veterinar; 

 autorități publice care au în administrare punctele de trecere a 
frontierei; 

 autorități publice care au în administrare drumurile publice și 
administratori/ gestionari publici ai fondurilor cinegetice. 

 
Activități eligibile 

 investiţii în instalatii de dezinfecţie si dezinsecţie;  

 investiții în achiziția de echipamente și instrumentar de determinare și 

diagnostic;  

 investiţii în achiziția de mijloace specializate de transport al probelor; 

 investiții în achiziția de camere frigorifice pentru depozitarea temporară 

a animalelor sălbatice ucise până la primirea rezultatelor probelor 

prelevate; 

 investiții în racordarea la utilități, după caz, respectiv racordarea la 

sistemele centralizate (de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu alte 

echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric.  

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

      
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Nu se vor depăşi sumele de:  
* investiţii în instalații de 
dezinfectare şi dezinsecţie: 
30.000 euro/ proiect   
• investiţii în cresterea 
capacităţii operaţionale a 
laboratoarelor, prin dotarea 
acestora şi achiziţia de mijloace 
de transport a probelor: 
100.000 euro/ proiect  
• achiziţii de camere frigorifice 
pentru depozitarea temporară a 
animalelor sălbatice ucise: 
20.000 euro/ proiect  
 
 
Contribuție beneficiar 
0 - 20% 
 
 
Termen limită 
31 iulie 2020   
 
https://madr.ro/docs/minister/2
020/Calendar_estimativ_lansar
i_sesiuni_2020.pdf 
 
 
Informații suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii
_generale_pndr_investitii_prin
_pndr_sm_5_1_sprijin_investiti
i_masuri_preventive_pt_reduc
erea_efectelor_dezastrelor_na
turale,_evenimentelor_a 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_5_1_sprijin_investitii_masuri_preventive_pt_reducerea_efectelor_dezastrelor_naturale,_evenimentelor_a
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NOU! Program de finanțare 
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public 
 
Obiectivul programului 
Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public.  
Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED 
cu eficiență energetică ridicată. 
 
Solicitanți eligibili 
Unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau 
municipiu. 

 
Activități eligibile 
Modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 

iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/ telegestiune 

care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

     

 
 
 
Finanțator  
Administrația Fondului 
pentru Mediu 
 
 
Valoare grant 
* Localitățile cu până la 
4.000 de locuitori: maximum 
500.000 lei 
* Localitățile cu peste 4.000 
de locuitori: maximum 
1.000.000 lei 
 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 10%  
 
 
Termen limită 
Apel nelansat  
 
 
Informații suplimentare 
http://www.mmediu.ro/artico
l/mmap-supune-dezbaterii-
publice-proiectul-de-om-
pentru-aprobarea-ghidului-
de-finantare-a-programului-
privind-sprijinirea-eficientei-
energetice-si-a-gestionarii-
inteligente-a-energiei-in-
infrastructura-de-iluminat-
public/3255 

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-sprijinirea-eficientei-energetice-si-a-gestionarii-inteligente-a-energiei-in-infrastructura-de-iluminat-public/3255
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Program de finanțare 
Programul Corpul European de Solidaritate, Cerere de propuneri 2020  
 
Obiectivul programului 
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. 

Solicitanți eligibili 
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare. În plus, grupurile de 
tineri înregistrați pe portalul Corpului European de Solidaritate pot solicita 
finanțare pentru proiecte de solidaritate. 

 
Activități 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. 
 

Candidații potențiali sunt invitați să consulte periodic programul de lucru pentru 

2020 al Corpului European de Solidaritate și modificările acestuia, la adresa: 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en în ceea ce privește 

bugetul pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice locale                                                        MAI 2020 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

        

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană  
 
 
Valoare grant 
Nivelul granturilor atribuite 
variază în funcție de anumiți 
factori, cum ar fi tipul 
proiectului și numărul 
partenerilor implicați.  
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termene limită 
1 octombrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=
CELEX:C2019/382/08&from
=EN 
 
https://www.eurodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/678?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw82gA4U4JUQ
LVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-
ZJJYRtpciuSkixe4g 
 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/382/08&from=EN
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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NOU! Program de finanțare 
Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor” 
 
Schema de granturi mici “Acces la finanțare 2020” 
 
Obiectivul schemei de granturi 
Creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru 
implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de 
dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități 
sărace, izolate/ marginalizate, în acord cu abordarea prevăzută de Strategia 
naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei ȋn România 2015-
2020 în ceea ce privește implementarea politicilor orientate către persoane (în 
domeniile social, educațional, sănătății, ocupării și locuirii) și a politicilor zonale 
(de integrare a comunităților marginalizate). 
 
Solicitanți eligibili 
Autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/ municipii sau 

județe). 

Schema de granturi mici se adresează exclusiv acelor autorități locale rurale 
sau mici zone urbane (cu mai puțin de 20.000 locuitori, conform 
recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate. 
 
Activități eligibile 
Autoritățile locale pot primi fonduri pentru elaborarea unor documentații tehnice 
necesare în vederea realizării de investiții comunitare constând în construirea/ 
extinderea/ reabilitarea/ modernizarea următoarelor tipuri de infrastructură: 

- infrastructură socială - proiecte ce vizează infrastructura pentru 
servicii sociale (infrastructură socială, pentru educație, sănătate, 
ocuparea forţei de muncă); 

- infrastructură de apă - proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu 
apă a unităților care furnizează servicii sociale; 

- infrastructură de canalizare - proiecte ce vizează evacuarea apelor 
uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale; 

- drumuri, poduri și podețe - proiecte ce vizează drumuri de interes 
județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce permit/ 
facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale; 

- infrastructură de locuinţe - proiecte ce vizează locuinţele sociale. 
 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                            

        

        
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

 

Valoare grant 
* min. 5000 euro 
* max. 40.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
24 iunie 2020, ora 17:00 
 
 
Informații suplimentare 
https://dezvoltare-
locala.frds.ro/2020/04/07/pr
ogramul-dezvoltare-locala-
frds-a-relansat-schema-de-
granturi-mici-acces-la-
finantare-2020/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                            

        

        
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

 

Valoare grant 
* min. 5000 euro 
* max. 40.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
24 iunie 2020, ora 17:00 
 
 
Informații suplimentare 
https://dezvoltare-
locala.frds.ro/2020/04/07/pr
ogramul-dezvoltare-locala-
frds-a-relansat-schema-de-
granturi-mici-acces-la-
finantare-2020/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                            

        

        
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

 

Valoare grant 
Minimum 5000 euro 
Maximum 40.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
17 iulie 2020, ora 24:00 
 
 
Informații suplimentare 
https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul-acces-
la-finantare/ 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
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Program de finanțare 
Dezvoltarea IMM-urilor din România  
 
Obiectivul programului 
Creșterea competitivității IMM-urilor din România în următoarele arii de interes:  

- Inovație în industria verde (Green Industry Innovation); 
- „Dezvoltare albastră” (Blue Growth); 
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). 

 
Solicitanți eligibili 
Întreprinderi mici şi mijlocii și întreprinderi mari cu cel mult 25% din capital 
deținut de stat, care au o vechime de cel puţin 3 ani (cel puţin un an în cazul 
sectorului TIC).  
Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau 
necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia sau în România. 

 
Activități eligibile 
Inovație în industria verde - Green Industry Innovation: 

 dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice 
inovatoare; 

 dezvoltarea de produse și servicii „verzi”; 

 dezvoltarea și implementarea de „procese de producție verzi”. 
 
„Dezvoltare albastră” - Blue Growth: 

 dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime; 

 dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim; 

 dezvoltare și investiții în turismul de coastă și maritim; 

 dezvoltare și investiții în biotehnologii „albastre”; 

 dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării; 

 dezvoltarea de soluții în domeniul „energiei albastre”; 

 dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură; 

 dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionarea deșeurilor 
maritime; 

 dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv 
desalinizare. 

 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor: 

 dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor TIC; 

 dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor care integrează tehnologii 
TIC. 

 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                            

        

        
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

Valoare grant 
Minimum 200.000 euro 
Maximum 2.000.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
Variabilă, detalii în secțiunea 
1.4. a următorului document: 
https://www.innovasjonnorg
e.no/globalassets/eea-
grants/romania/ro-
innovation/call-
texts/05.02.20_ro-
innovation---2nd-call-final-
04022020.pdf 
 
Termen limită 
17 septembrie 2020, ora 
15:00 
 
Informații suplimentare 
https://www.innovasjonnorge.n
o/en/start-page/eea-norway-
grants/Programmes/business-
development/romania/smes-
growth-2nd-call/ 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
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Program de finanțare 
Apel pentru inițiative bilaterale - Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2021 
 
Obiectivul programului 
Dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce 
între România, Norvegia, Islanda și/ sau Liechtenstein. 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate publică sau privată, precum și organizație neguvernamentală, 
constituită ca persoană juridică, din România sau din Statele Donatoare, este 
considerată promotor sau partener eligibil. 
Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană 
juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră 
comună cu România sunt, de asemenea, eligibile ca parteneri ai inițiativelor 
bilaterale. 

 
Activități eligibile 
Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, 
festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri etc. care vizează cooperarea, 
transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România 
și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:  

 sectoarele culturale și creative; 

 conservarea și utilizarea patrimoniului cultural; 

 promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural; 

 dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of 
the future.  

Tipurile de activități menționate mai sus nu sunt limitative. Activitățile inițiativei 
bilaterale, altele decât cele menționate mai sus, pot fi considerate eligibile, 
dacă Promotorul justifică necesitatea realizării lor. 
Acest apel nu finanțează activități economice sau comerciale (toate cheltuielile 
vor fi acoperite în procent de 100% din grant) și inițiativele bilaterale care 
generează venituri nu vor fi acceptate pentru finanțare (de exemplu, 
participarea la evenimente culturale organizate în cadrul inițiativei va fi gratuită, 
iar biletele emise vor fi fără valoare). 
 

Observație: 

Începând din data de 24.03.2020, apelul se suspendă pentru o perioadă 

de 3 luni.  Decizia a fost luată ca urmarea a incertitudinii și riscurilor 

legate de implementarea activităților bilaterale în contextul pandemiei 

COVID-19. După ce va fi redeschis, termenul de depunere a aplicațiilor 

va fi extins în consecință. 

 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                              

        

        
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

 
Valoare grant 
Minimum 15.000 euro 
Maximum 50.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 
16:00 
 
 
Informații suplimentare 
https://www.eeagrants.ro/fil
es/upload-dir/347-apel---
fondul-pentru-relatii-
bilaterale.pdf 

https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
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Program de finanțare 
RO-Cultura 
 
Apel 
Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului 
- sesiunea 2 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și 
consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un 
impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din 
România și Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun 
a evenimentelor artistice. 
 
Solicitanți eligibili 

 instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, 
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); 

 organizaţiile neguvernamentale; 

 societățile comerciale/ societățile cooperative (microîntreprindere, 
întreprindere mică sau întreprindere mijlocie). 

 
Activități eligibile 

- inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, 
etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;  

- producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a 
minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;  

- abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  
publicului; 

- schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale 
și creative cu entități din statele donatoare;  

- inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ profesioniștilor din sectoarele 
culturale și creative și/ sau a lucrărilor acestora;  

- inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul 
sectoarelor culturale și creative; 

- inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și 
abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și 
creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;  

- activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, 
etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect; 

- dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe 
piață; 

- inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu 
privire la diversitatea culturală; 

- implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale 
și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; 

- susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare. 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       IUNIE 2020 

                                              

        

        
 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021 şi Guvernul 

României 

 
Valoare grant 
Minimum 50.000 euro 
Maximum 200.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
* Instituție publică de cultură: 
0% 
* ONG/ societăți comerciale/ 
societăți cooperative: 10% 
 
 
Termen limită 
1 iulie 2020, ora 16:00 
 
 
Informații suplimentare 
https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/acces-la-
cultura/apel-2122-s2 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2
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CONTACT 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402 

Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900 

Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967 

Email: office@adroltenia.ro 

Website: https://www.adroltenia.ro/ 

Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30 

 

                                                                

Investim în Oameni, Idei și Proiecte valoroase 

Pentru noi, dezvoltarea regională a devenit un Standard de Excelență! 

 

Elaborat de: 

Mihaela Lupăncescu – Șef Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

Oana Epureanu – Agent de dezvoltare Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional 

 

*Materialul prezintă o selecţie a surselor de finanţare disponibile la nivelul lunii iunie 2020. 
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