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Program de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, 
Obiectivul specific 9.1   
 
Apel  
Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
 
Obiectivul apelului 
Promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la 
criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

 
Solicitanți eligibili 
Pentru proiecte de tip A:  

 unitățile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor 
testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2/ unitățile sanitare publice de 
suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-
CoV-2;  

 alte unități sanitare publice, inclusiv unități sanitare cu personalitate 
juridică aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională pentru care Ministerul Sănătății stabilește 
necesitatea dotării;  

 Ministerul Sănătății/ alte autorități publice centrale și autorități publice 
locale sau unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub 
autoritatea acestora care au derulat/ derulează achiziții în beneficiul 
unor unități sanitare publice/ unități publice de intervenţie integrată/ 
entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină, 
pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării.  

 
Pentru proiecte de tip B:  

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);  

 Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat cu IGSU.  
 
Pentru proiecte de tip C:  

 autoritățile publice locale, în parteneriat cu furnizorii publici de servicii 
de asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile; 

 Ministerul Educației și Cercetării pentru proiecte care vizează unitățile/ 
instituțiile de învățământ de stat. 

 
Activități eligibile 
A. Dotarea unităților sanitare publice/ unităților publice de intervenţie integrată/ 
entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu 
echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție 
medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru 
decontaminare și suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienților cu 
infecție COVID-19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice                                                               IULIE 2020 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
- proiecte de tip A: maximum 10 
milioane euro/ proiect; 
prevederile privind valoarea 
eligibilă maximă/ proiect, 
precum și valoarea eligibilă 
cumulată maximă nu se aplică 
Ministerului Sănătății și IGSU 
- proiecte de tip B: maximum 49 
milioane euro/ proiect, în cazul 
proiectelor depuse de către 
IGSU; maximum 15 milioane 
euro/ proiect, în cazul 
proiectelor depuse de 
Ministerul Apărării Naționale în 
parteneriat cu IGSU  
- proiecte de tip C: maximum 3 
milioane euro/ proiect; 
prevederile privind valoarea 
eligibilă maximă/ proiect și 
valoarea maximă cumulată a 
proiectelor aceluiași solicitant 
nu se aplică Ministerului 
Educației și Cercetării.  
 
Contribuție beneficiar 

0% 

Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-
pentru-accesarea-fondurilor-
pentru-consolidarea-
capacitatii-de-gestionare-a-
crizei-sanitare-covid-19/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice                                                               AUGUST 2020 

http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
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criza COVID-19 la nivelul unităților sanitare publice/ unităților publice de 
intervenţie integrată, în special, dar fără a fi limitate la: 
- ventilatoare/ monitoare medicale/ injectomate/ infuzomate/ paturi 
suplimentare și altă infrastructură de terapie intensivă suplimentară față de 
cea existentă în unitățile sanitare, recoltoare/ teste extracție și diagnostic 
SARS-Cov-2/ substanțe necesare pentru decontaminare/ biocide etc.;  
- combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte, vizieră de protecţie, 
mănuşi de unică folosință, măști de protecție, izolete cu presiune negativă 
pentru transportul pe targă.  
 
B. Crearea unor capabilități medicale mobile/ formațiuni medicale mobile de 
diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/ spitale 
modulare rol 1, 2 și 3/ containere de logistică medicală, având în vedere 
evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de 
sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere a 
numărului de persoane infectate și depășirea capacității unităților sanitare. 
 
C. Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile 
(persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități/ copii etc.), a unităților instituțiilor 
de învățământ de stat cu echipamente de protecție, în special, dar fără a fi 
limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte, vizieră de 
protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții 
necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice                                                               AUGUST 2020 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
- proiecte de tip A: maximum 10 
milioane euro/ proiect; 
prevederile privind valoarea 
eligibilă maximă/ proiect, 
precum și valoarea eligibilă 
cumulată maximă nu se aplică 
Ministerului Sănătății și IGSU 
- proiecte de tip B: maximum 49 
milioane euro/ proiect, în cazul 
proiectelor depuse de către 
IGSU; maximum 15 milioane 
euro/ proiect, în cazul 
proiectelor depuse de 
Ministerul Apărării Naționale în 
parteneriat cu IGSU  
- proiecte de tip C: maximum 3 
milioane euro/ proiect; 
prevederile privind valoarea 
eligibilă maximă/ proiect și 
valoarea maximă cumulată a 
proiectelor aceluiași solicitant 
nu se aplică Ministerului 
Educației și Cercetării.  
 
Contribuție beneficiar 

0% 

Termen limită 
30 septembrie 2020, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-
pentru-accesarea-fondurilor-
pentru-consolidarea-
capacitatii-de-gestionare-a-
crizei-sanitare-covid-19/ 

http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
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/ 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice                                                               AUGUST 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-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 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       AUGUST 2020 

      
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
 
Valoare grant 
Minimum 200.000 euro 
Maximum 1.000.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 2% 
 
 
Termen limită  
1 decembrie 2020, ora 12:00 
 
 
Informații suplimentare 
http://www.inforegio.ro/ro/ax
a-prioritara-8/apeluri-
lansate/463-gs-8-3-c-copii 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-copii
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/463-gs-8-3-c-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       AUGUST 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 
 
http://www.inforegio.ro/imag
es/documente/instructiuni-
ampor/INSTRUCTIUNE_15
1-
prelungire_perioada_depun
ere_apel_8.1B_CCI-
Sef_AMPOR.pdf 
 
 
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/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
http://www.inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/INSTRUCTIUNE_151-prelungire_perioada_depunere_apel_8.1B_CCI-Sef_AMPOR.pdf
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       AUGUST 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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NOU! Program de finanțare 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul 
specific 4.8 
 
Apel  
Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii 
 
Obiectivul apelului 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 

 
Solicitanți eligibili 
Autorități publice singure  sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități 

publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri/ universități publice de 

medicină și farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali/ Ministerul Sănătății,  inclusiv cei din autorităţile de 

sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale). 

Activități eligibile 
Activitatea 1: Elaborarea şi furnizarea programului postuniversitar în domeniul 
economiei sănătății. 
 

 Sub-activitatea 1.1. Elaborarea curriculum-ului şi a materialelor de 
formare pentru programul de formare în domeniul economiei sănătății 
și integrarea acestuia în sistemul național de învățământ.  

 Sub-activitatea 1.2. Formarea personalului didactic implicat în 
furnizarea programului postuniversitar de formare profesională 
continuă şi/ sau programului postuniversitar de educație permanentă 
în domeniul economiei sănătății. 

 Sub-activitatea 1.3. Derularea în regim pilot a programului 
postuniversitar de formare profesională continuă şi/ sau programului 
postuniversitar de educație permanentă în domeniul economiei 
sănătății.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

         
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Maximum 3.000.000 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-
economia-sanatatii-si-
echitatea-in-accesul-la-
servicii-si-tehnologii/ 

 

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-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
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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       AUGUST 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 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       AUGUST 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:  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 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 sprijin persoanelor din grupul țintă; 
- 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/  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 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/
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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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; 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 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 

         
 
 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 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 

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
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
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 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       AUGUST 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       AUGUST 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       AUGUST 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 
Apelul este necompetitiv, cu 
depunere continuă. 
 
 
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       AUGUST 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       AUGUST 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       AUGUST 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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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  

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

perioada-de-depunere-a-

proiectelor-aferente-axelor-

6-si-7-a-fost-prelungita-

pana-la-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       AUGUST 2020 

http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-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       AUGUST 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  

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

perioada-de-depunere-a-

proiectelor-aferente-axelor-

6-si-7-a-fost-prelungita-

pana-la-31-decembrie-

2020/ 

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

http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-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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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       AUGUST 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       AUGUST 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 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       AUGUST 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 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reşedinţe de judeţ 
 
 
Obiectivul programului 
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică și 
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice. 
 
 
Solicitanți eligibili 
Unităţile administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ și municipiul București.  

 
 
Activități eligibile 
Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minimum 2 
puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua 
publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea 
multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, şi 1 punct de reîncărcare 
permite încărcarea în curent alternative, la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor 
electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile 
declarate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

     

 
 
 
Finanțator  
Administrația Fondului 
pentru Mediu 
 
 
Valoare grant 
Maximum 190.000 lei 

pentru instalarea unei stații 

de reîncărcare, valoare ce 

reprezintă 90% din 

totalitatea cheltuielilor 

eligibile  

 
Contribuție beneficiar 
Minimum 10%  
 
 
Termen limită 
30 octombrie 2020 
 
https://www.afm.ro/infrastru
ctura_alimentare_verde_mu
nicipii_legislatie.php 
 
 
Informații suplimentare 
https://www.afm.ro/infrastru
ctura_alimentare_verde_mu
nicipii_ghid_finantare.php 

https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_legislatie.php
https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_legislatie.php
https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_legislatie.php
https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_ghid_finantare.php
https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde_municipii_ghid_finantare.php
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NOU! Program de finanțare 
Europe for Citizens (Europa pentru Cetățeni)  

Obiectivul programului 
Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul UE, prin 
acțiuni care să dezvolte înțelegerea de către cetățeni a procesului de elaborare 
a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate, 
interculturală și de voluntariat la nivelul Uniunii. 
 
Solicitanți eligibili 
Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică: 

 Măsura Înfrățirea între orașe: orașe/ municipalități și/ sau alte niveluri 
de autorități locale sau comitetele acestora de înfrățire sau alte 
organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale. 

 Măsura Rețele de orașe: orașe/ municipalități, comitetele sau rețelele 
acestora de înfrățire, alte niveluri de autorități locale/ regionale, 
federații/ asociații de autorități locale, organizații non-profit care 
reprezintă autoritățile locale. Alte organizații implicate în proiect pot fi, 
de asemenea, organizații non-profit ale societății civile. 

 Măsura Proiecte ale societății civile: organizații non-profit, inclusiv 
organizații ale societății civile, instituții educaționale, culturale sau de 
cercetare. Alte organizații implicate în proiect pot fi, de asemenea, 
autorități publice locale/ regionale. 

 
Activități eligibile 
Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică  
Această componentă va susține activități care acoperă participarea civică în 
cel mai larg sens posibil, cu axare specială pe activitățile care au legătură 
directă cu politicile Uniunii, în vederea unei participări concrete la procesul de 
elaborare de politici al Uniunii în domenii referitoare la obiectivele programului. 
Acest lucru poate fi realizat în toate etapele și cu toți interlocutorii instituționali 
și include, în special: activități de stabilire a agendei, promovarea în timpul 
etapei de pregătire și negocierea propunerilor politice, furnizând feedback cu 
privire la inițiativele relevante care sunt puse în aplicare. Componenta acoperă, 
de asemenea, proiecte și inițiative care dezvoltă oportunități pentru înțelegere 
reciprocă, solidaritate pentru învățare interculturală, implicare în societate și 
voluntariat la nivelul Uniunii Europene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

    

 
 
 
Finanțator  
Comisia Europeană 
 
 
Valoare grant 
Componenta 2: 

o Măsura Înfrățirea 
între orașe: 
maximum 25.000 
euro 

o Măsura Rețele de 
orașe: maximum 
150.000 euro 

o Măsura Proiecte ale 
societății civile: 
maximum 150.000 
euro 

 
 
Termen limită 
1 septembrie 2020, ora 
18:00 (ora României) 
 
 
Informații suplimentare 
https://eacea.ec.europa.eu/e
urope-for-citizens_en 
 
https://eacea.ec.europa.eu/si
tes/eacea-
site/files/programme_guide_
2020_ro.pdf 
 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_ro.pdf
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NOU! Program de finanțare 
Innovation Fund (InnovFund) - Fondul pentru inovare  

 
Apel 
Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon 
 
 
Obiectivele apelului 

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

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

 
 
Solicitanți eligibili 
Entități private, entități publice sau organizații internaționale din toate statele 
membre ale UE, Islanda și Norvegia. 
Cererile pot fi depuse și de un consorțiu de persoane juridice. 
 

 
Activități eligibile 

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

 activități care contribuie la stimularea realizării și funcționării proiectelor care 
vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță pentru 
mediu; 

 activități care contribuie la stimularea dezvoltării tehnologiilor inovatoare de 
energie regenerabilă și de stocare a energiei.  
 
Acest apel este implementat în două etape.  

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

     
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană  
 
 
Valoare grant 
60.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termene limită 
2 octombrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
https://www.eucityfacility.eu/
apply-for-eucf-
support/guidelines-for-
applicants.html?pk_campai
gn=energy-nl-May20 
 
https://www.eucityfacility.eu/
fileadmin/user_upload/EUC
F_Guidelines_for_Applicant
s.pdf 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

     
 
Finanțator  
Comisia Europeană 
 
Valoare grant 
Valoarea maximă a grantului 
este stabilită pentru fiecare 
proiect pe baza calculului de 
costuri relevante, efectuat 
conform metodologiei, și 
acoperă până la 60% din 
costurile relevante ale 
proiectelor. 
Grantul va fi plătit în sume 
forfetare (lump sum). 
 
Contribuție beneficiar 
Minimum 40% 
 
Termene limită 
Etapa 1: 29 octombrie 2020, 
ora 18:00 (ora României) 
 
Etapa 2: 23 iunie 2021, ora 
18:00 (ora României) 
 
Informații suplimentare 

https://ec.europa.eu/info/fund
ing-
tenders/opportunities/docs/2
021-2027/innovfund/wp-
call/call-fiche_innovfund-lsc-
2020-two-stage_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/info/fund
ing-
tenders/opportunities/portal/s
creen/opportunities/topic-
details/innovfund-lsc-2020-
two-stage 
 

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-fiche_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
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Program de finanțare 
European City Facility (Facilitatea Europeană pentru Orașe) 
 
 
Obiectivul programului 
Sprijinirea municipalităților și a autorităților locale din Europa pentru a dezvolta 
concepte de investiții în vederea accelerării investițiilor în energie durabilă. 
Conceptele de investiții rezultate vor facilita mobilizarea ulterioară a investițiilor 
locale în eficiență energetică și energie regenerabilă.  
 
 
Solicitanți eligibili 
Municipalități, autorități locale și grupuri de municipalități/ autorități locale din 
Uniunea Europeană și Marea Britanie. 
 

 
Activități eligibile 
Activități necesare dezvoltării conceptelor de investiții. Valoarea subvenției 
poate fi utilizată pentru personalul intern în măsura în care capacitățile interne 
sunt suficiente, pentru experți/ subcontractanți externi sau pentru alte poziții 
care sunt necesare pentru dezvoltarea conceptului de investiție. Printre 
activitățile care pot fi finanțate se numără studii de fezabilitate, analize 
inginerești, analize juridice, studii sociale, studii de piață, analize financiare și 
alte activități de sprijin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 

     
 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană  
 
 
Valoare grant 
60.000 euro 
 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
 
Termene limită 
2 octombrie 2020 
 
 
Informații suplimentare 
https://www.eucityfacility.eu/
apply-for-eucf-
support/guidelines-for-
applicants.html?pk_campai
gn=energy-nl-May20 
 
https://www.eucityfacility.eu/
fileadmin/user_upload/EUC
F_Guidelines_for_Applicant
s.pdf 

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/guidelines-for-applicants.html?pk_campaign=energy-nl-May20
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf
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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 
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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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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       AUGUST 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 
14:00 (ora României) 
 
Informații suplimentare 
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/busines
s-
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/
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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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 august 2020. 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

destinate autorităților publice       AUGUST 2020 
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