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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 

 
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  
 

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

 
Solicitanți și parteneri eligibili 

 asociații și fundații; 

 furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării 
forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă privaţi acreditați; 

 furnizori autorizați de formare profesională; 

 centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; 

 autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 
coordonarea sau subordonate acestora; 

 furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

 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 SDL, conform 
Orientărilor GAL. 
 
Activități eligibile 
Cererile de finanțare trebuie să se încadreze în următoarele domenii 
eligibile: 

 domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau 
menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu; 

 domeniul dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-
sociale: sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea 

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
Valoare grant 
minimum 101.000 euro 
Contribuție beneficiar 

Contribuția 
solicitantului/partenerului pentru 
cheltuielile care nu fac obiectul 
schemei de ajutor de minimis - 
consultați secțiunea 4.3.1. 
Cofinanțarea proprie minimă a 
beneficiarului din cadrul 
documentului Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul 
Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b5616f
5399d8fd2de1c268a9272b476f.
pdf 
 Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, după 
caz, pentru cheltuielile care fac 
obiectul schemei de ajutor de 
minimis, din totalul costurilor 
eligibile, este 0. 
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/         

Corrigendum 
https://mfe.gov.ro/pocu-

corrigendum-la-ghidul-reducerea-

numarului-de-persoane-aflate-in-

risc-de-saracie-si-excluziune-

sociala-din-comunitatile-

marginalizate-roma-si-non-roma-

din-orase-municipii-cu-peste-20-0/ 

 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/b5616f5399d8fd2de1c268a9272b476f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/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/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/06413cd9885bc2991e66b31aefaf3fa5.pdf
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de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-
sociale); 

 domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație - educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), 
învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea 
părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate;  

 domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă; 

 domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor 
persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul); 

 domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare 
şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, 
acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității pentru 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de 
facilitare și mediere.  

  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
minimum 101.000 euro 
Contribuție beneficiar 

Contribuția 
solicitantului/partenerului 
pentru cheltuielile care nu fac 
obiectul schemei de ajutor de 
minimis - consultați secțiunea 
4.3.1. Cofinanțarea proprie 
minimă a beneficiarului din 
cadrul documentului Orientări 
privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b561
6f5399d8fd2de1c268a9272b47
6f.pdf 

 Contribuția eligibilă minimă a 
solicitantului și partenerilor, 
după caz, pentru cheltuielile 
care fac obiectul schemei de 
ajutor de minimis, din totalul 
costurilor eligibile, este 0. 
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/ 

 Corrigendum 
https://mfe.gov.ro/pocu-
corrigendum-la-ghidul-reducerea-
numarului-de-persoane-aflate-in-
risc-de-saracie-si-excluziune-
sociala-din-comunitatile-
marginalizate-roma-si-non-roma-

din-orase-municipii-cu-peste-
20-0/ 

 

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/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-reducerea-numarului-de-persoane-aflate-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-din-comunitatile-marginalizate-roma-si-non-roma-din-orase-municipii-cu-peste-20-0/
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Program de finanțare 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 

2020 

Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apelul B 
 
Apel 
Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 
ecosistemelor degradate 
 
Obiectivul apelului 
Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, 
în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin. 
 
Solicitanți eligibili 
ANANP/instituţia/structura care este responsabilă pentru administrarea/ 
asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu:  

 universităţi/ muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii 
de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii; 

 organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); 

 institute de cercetare;  

 autorităţi ale administraţiei publice centrale/locale/alte structuri în 
coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale. 

 
Activități eligibile 
Prin Obiectivul Specific 4.1 sunt vizate acţiuni de tip:  
Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes 
comunitar aprobate (inclusiv mediul marin):  

 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. 
  

 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
Maximum 
10.000.000 (se acceptă 
depăşiri pentru ITI Delta 
Dunării, dar nu mai mult de 
15.000.000)euro/ proiect 
 
Contribuție beneficiar 
Valoarea maximă a finanţării 
acordate pentru costurile totale 
eligibile (pentru beneficiarii 
prevăzuţi la art.6, alin. 1-3 din 
OUG nr. 40/2015) - FEDR 85%   

 Contribuţia eligibilă minimă a 
beneficiarului 15% (buget de 
stat)  
 
Valoarea maximă a finanţării 
acordate pentru costurile totale 
eligibile (pentru categoriile de 
beneficiari care nu sunt 
acoperite la art. 6, alin. 1-3 din 
OUG nr. 40/2015 )   
100% (85% FEDR + 15% buget 
de stat)   

 Contribuţia eligibilă minimă a 
beneficiarului  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/ 

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/


 

 www.adroltenia.ro 5 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR      MAI 2021 

PROGRAMUL NAȚIONAL  PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 

MARITIME 2014 – 2020 
 
Program de finanțare 
Programul Național  pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, 

Măsura II.2 

Apel 

NOU! Investiții productive în acvacultură 

Obiectivul apelului 
Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 
inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-
urilor. 
Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a 
produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea 
deșeurilor, precum și activități complementare legate de activitățile de bază 
(acvacultura) ale întreprinderii. Măsurile de investiţii pot fi combinate cu cele 
care vizează sănătatea animală, în vederea reducerii expunerii la risc a 
producţiei. Totodată, prin intermediul acestei măsuri este sprijinită 
introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată, în special 
din ihtiofauna autohtonă, precum păstrăv, șalău, calcan, știucă, lin, crap, 
sturioni (inclusiv polyodon), moluște, somn european 
 
Solicitanți eligibili 
Categoriile de solicitanți eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile au ca 
obiect de activitate înregistrat – cod CAEN 0321 (acvacultura maritimă) sau 
0322 (acvacultura în ape dulci).  
Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric de funcționare, 
cât și întreprinderile nou înființate, organizate sub următoarele forme: 
• persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere 
familială; 
• societate în nume colectiv (SNC), societate în comandită simplă 
(SCS), societate pe acțiuni (SA), societate în comandită pe acțiuni (SCA), 
societate cu raspundere limitată (SRL); 
• asociații înființate legal care desfășoară activitate economică; 
• societăți cooperative pescărești, care desfășoară activități economice, 
în domeniul acvaculturii; 
• unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii 
care desfășoară activitate economică. 
 
Activități eligibile 

În conformitate cu dispozițiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, 
POPAM poate sprijini: 
a) investiţii productive în acvacultură; 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

Valoarea minimă eligibilă aferentă 
unui proiect este de 24.605.00 lei 

Valoarea maximă eligibilă 
aferentă unui proiect este de: 
- pentru IMM-uri și PFA, II și IF 
- 9.842.000 lei; 
- Întreprinderi mari - 16.239.300 
lei; 
- pentru Unități de cercetare cu 
activitate de producție în 
domeniul acvaculturii - 
4.921.000 lei; 
- Asociații înfiinţate legal, care 
desfășoară activitate 
economică în domeniul 
acvaculturii  
- 6.397.300 lei;  
- Societăţi cooperative 
pescăreşti - 6.397.300 lei 
 
Contribuție beneficiar 
-100% - beneficiarul este un 
organism de drept public; 
-75% - beneficiarul este o societate 
cooperativă pescărească; 
-75% - beneficiarii sunt asociații 
înființate legal, care desfășoară 
activitate economică; 
-50% - microîntreprinderi, IMM-uri, 
ONG-uri cu activitate economică în 
domeniul acvaculturii; 
-30% întreprinderi care nu se 
încadrează în definiția IMM-urilor și 
ONG-uri cu activitate economică în 
domeniul acvaculturii. 
 
Termen limită 

18.06.2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 

Apel_lansare_II.2_aprilie_202

1.pdf (ampeste.ro) 

 

Ghidul_Solicitantului_II.2_apr

ilie_2021_SCANopt.pdf 

https://ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Aprilie_2021/Apel_lansare_II.2_aprilie_2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Aprilie_2021/Apel_lansare_II.2_aprilie_2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
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b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de 
cultură; 
c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea 
condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii; 
d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de 
a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă; 
f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de 
acvacultură; 
g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru 
acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină 
depunerea mâlului; 
h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din 
domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare; 
Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul 
acvaculturii, cu condiţia ca activităţile complementare care să fie legate de 
activitatea de acvacultură și să fie reprezentate de: 
- investiţii specifice în activităţi de procesare a peştelui, cu condiţia ca cel 
puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie; 
- construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) 
direct către consumatorii finali. 
 
Se pot realiza investiții în activități complementare cu condiția ca 
acestea să fie în 
legătură directă cu activitatea de acvacultură.  

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 

Valoarea minimă eligibilă aferentă 
unui proiect este de 24.605.00 lei 

Valoarea maximă eligibilă 
aferentă unui proiect este de: 
- pentru IMM-uri și PFA, II și IF 
- 9.842.000 lei; 
- Întreprinderi mari - 16.239.300 
lei; 
- pentru Unități de cercetare cu 
activitate de producție în 
domeniul acvaculturii - 
4.921.000 lei; 
- Asociații înfiinţate legal, care 
desfășoară activitate 
economică în domeniul 
acvaculturii  
- 6.397.300 lei;  
- Societăţi cooperative 
pescăreşti - 6.397.300 lei 
 
Contribuție beneficiar 
-100% - beneficiarul este un 
organism de drept public; 
-75% - beneficiarul este o societate 
cooperativă pescărească; 
-75% - beneficiarii sunt asociații 
înființate legal, care desfășoară 
activitate economică; 
-50% - microîntreprinderi, IMM-uri, 
ONG-uri cu activitate economică în 
domeniul acvaculturii; 
-30% întreprinderi care nu se 
încadrează în definiția IMM-urilor și 
ONG-uri cu activitate economică în 
domeniul acvaculturii. 
 
Termen limită 

18.06.2021, ora 14:00 
 
Informații suplimentare 

Apel_lansare_II.2_aprilie_202

1.pdf (ampeste.ro) 

 

Ghidul_Solicitantului_II.2_apr

ilie_2021_SCANopt.pdf 

https://ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Aprilie_2021/Apel_lansare_II.2_aprilie_2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/Aprilie_2021/Apel_lansare_II.2_aprilie_2021.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/Ghidul_Solicitantului_II.2_aprilie_2021_SCANopt.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Programul de finanțare 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 
2,Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice 
 
Apel 

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice locale 

 

Obiectivul apelului: 
Scopul acestui apel este de a sprijini unele autorități ale administrației publice 

locale (municipii și județe), din regiunile mai puțin dezvoltate, să implementeze 

măsuri anticorupție stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Solicitanți eligibili 
Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi municipiile și județele din regiunile mai puțin 

dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1 (POCA/125/2/2), 

inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare 

Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD). 

 

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel: 

- alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate, 

- orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și 

municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului, 

- ONG-uri, 

- parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și 

formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), 

- instituții de învățământ superior acreditate. 

 
Tipuri de acţiuni orientative 
Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor 
sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în 
formularea activităților/acțiunilor din proiect: 
• dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a 
riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției; 
• efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și cercetări 
științifice privind aspecte legate de corupție; 
• elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea 
civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea 
implementării măsurilor anticorupție; 
• elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, 
prevenirea conflictelor de interese; 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
- valoare minimă 
eligibilă aferentă unui 
proiect:   250.000,00 
lei, 
- valoare maximă 
eligibilă aferentă unui 
proiect:  415.000,00 lei. 
 
Contribuție beneficiar 
Minim 2%  
 
Termen limită 
30 iunie 2021, ora 23:59 
 
Informații 
suplimentare 
http://www.poca.ro/cadr
u-strategic/cererea-de-
proiecte-nr-cp-15-2021-
mysmis-poca-924-2-2-
pentru-regiunile-mai-
putin-dezvoltate/ 

http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție;  
• creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din 
autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula 
specifice de formare profesională); 
• cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează 
personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, 
persoanele alese prin vot, personal de conducere). 
 
Cheltuieli eligibile  

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru 

care a fost depus proiectul, respectă dispozițiile regulamentelor comunitare 

aplicabile şi dispoziţiile naţionale privind eligibilitatea și care se încadrează în 

categoriile/subcategoriile de cheltuieli menționate în ghidul solicitantului, având 

următoarele coduri definite în MySMIS2014: 

Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite 

activităţi individuale din cadrul operaţiunii şi pentru care este demonstrată legătura 

cu activitatea în cauză. 

Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea 

de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi.  

Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finanțare forfetară de maximum 15% din 

costurile directe cu personalul. 

Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte:  

• Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din 

încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi 

angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii 153/2017 Legea cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  și a  Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile 

rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, 

conform prevederilor legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este 

aferentă personalului care este direct implicat în activități generatoare de indicatori 

şi rezultate din cadrul operaţiunii.   

• Cheltuielile indirecte de personal reprezintă acele cheltuieli cu personalul a cărui 

activitate nu este direct legată de indicatorii şi rezultate din cadrul operațiunii 

(personal suport, administrativ şi auxiliar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finanțator  
Uniunea Europeană și 
Guvernul României 
 
Valoare grant 
- valoare minimă 
eligibilă aferentă unui 
proiect:   250.000,00 
lei, 
- valoare maximă 
eligibilă aferentă unui 
proiect:  415.000,00 lei. 
 
Contribuție beneficiar 
Minim 2%  
 
Termen limită 
30 iunie 2021, ora 23:59 
 
Informații 
suplimentare 
http://www.poca.ro/cadr
u-strategic/cererea-de-
proiecte-nr-cp-15-2021-
mysmis-poca-924-2-2-
pentru-regiunile-mai-
putin-dezvoltate/ 

http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/


 

 www.adroltenia.ro 9 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

DESTINATE UNIVERSITĂȚILOR      MAI 2021 

Program de finanțare 

ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA 

 

Apelul 1 

Participare civică în zone geografice insuficient deservite - granturi mici şi 
granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Stimularea implicării civice în zone geografice şi către grupuri ţintă insuficient 
deservite. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare); 

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare); 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau necomerciale), înființate ca persoane 
juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), 
Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) 
şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu 
România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, 
organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și granturile tip răspuns rapid 

 îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient 
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari 
(cu experiență) și ONG-uri mai mici (cu mai puţină experienţă); 

 susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice; 

 litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării 
cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.); 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Proces continuu de aplicare, 
dar nu mai târziu de 27 aprilie 
2023, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Informații suplimentare 
https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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 organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) 
privind protecția mediului/schimbărilor climatice prin metode 
experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, 
profesorii, elevii/studenţii etc.; 

 inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări 
participative privind probleme legate de protecția mediului/schimbărilor 
climatice; 

 litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ 
schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.). 

Lista nu este exhaustivă.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Proces continuu de aplicare, 
dar nu mai târziu de 27 aprilie 
2023, ora 16:00 (ora 
României). 
 
Informații suplimentare 
https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1_-dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Program de finanțare 
Active Citizens Fund România 

Apelul 4 

Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal - granturi mici şi 
granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/tratament egal la 
nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);  

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare);  

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau necomerciale), înființate ca persoane 
juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), 
Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) 
şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu 
România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, 
organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și granturile tip răspuns rapid 

 campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea 
stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor 
pozitive în atitudini și practici legate de: drepturile omului, egalitate de 
gen și violență bazată pe gen (VGB); 

 promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni 
pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-4_dupa-
Corrigendum-nr-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea 
tratamentului egal; 

 dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, 
dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului; 

 furnizarea/îmbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv 
pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și încălcării 
drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen; 

 educație și instruire pentru diferite grupuri țintă - de exemplu, elevi/ 
studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. în 
școală sau la locul de muncă, în vederea adoptării/întăririi/includerii în 
activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului 
egal; 

 sprijin pentru litigii/cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ 
tratament egal (consiliere, asistență juridică etc.); 

 promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai 
măsurilor de protecție; 

 inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra 
îmbătrânirii. 
  

Lista nu este exhaustivă. 
 

  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Ghidul
-Solicitantilor_Apel-4_dupa-
Corrigendum-nr-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-4_dupa-Corrigendum-nr-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Program de finanțare 
Active Citizens Fund România 

Apelul 6  

Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite - granturi mici 
şi granturi tip răspuns rapid 
 
Obiectivul apelului 
Creșterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, 
inclusiv a comunităților interetnice, contribuind totodată la incluziunea lor 
socială. 
 
Solicitanți eligibili 

 organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), înfiinţate legal, cu 
personalitate juridică şi cu sediul în România, organizate şi conduse 
conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);  

 fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului 
București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, înființată în 
baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare);  

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, înființată în baza 
Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a 
structurilor sale cu personalitate juridică. 

 
Proiectele pot fi implementate și în parteneriat. 
Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu parteneri din 
Statele Donatoare. 
 
Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de 
proiect: organizații neguvernamentale, entități publice (cum ar fi autoritățile 
publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), 
precum și entități private (comerciale sau necomerciale), înființate ca persoane 
juridice fie în: România, Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), 
Statele Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) 
şi/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu 
România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, 
organism sau agenție a acesteia. 
 
Activități eligibile pentru granturile mici și granturile tip răspuns rapid 

 creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau 
îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.); 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu 
privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, 
ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea stării lor de bine; 

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp
-
content/uploads/2020/06/Ghid
ul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 

 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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 creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima 
drepturile, implicarea femeilor rome și de altă etnie dezavantajate, în 
găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa 
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la 
procesele de luare a deciziilor; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy; 

 creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților 
mijloacelor de trai; 

 organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă 
împreună membrii romi, dar și de altă etnie ai comunității. Lista nu este 
exhaustivă; 

 sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de 
consultare; 

 mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile 
lor și acțiuni între egali vulnerabil; 

 transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale 
și alți membri ai comunității locale; 

 schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locale din alte 
comunități interetnice; 

 litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile 
(consiliere, asistenţă juridică, etc.); 

 dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente 
(metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) 
pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile; 

 creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi 
pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru 
rezolvarea problemelor locale; 

 acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru 
incluziunea economică a persoanelor vulnerabile din comunitate; 

 întocmirea de hărţi și promovarea bunelor practici și a lecțiilor învățate 
cu privire la combaterea sărăciei, favorizarea justiției sociale, 
generarea de oportunități pentru grupurile vulnerabile din zonele 
insuficient deservite, etc.; 

 identificarea oportunităţilor de self-help pentru persoanele vulnerabile; 

 sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru accesul la apă curată şi 
sanitaţie, locuire, educaţie, angajare, servicii medicale şi sociale în 
timpul şi după perioada de criză; 

 măsuri de asistenţă temporară şi recuperare pentru categorii 
vulnerabile care se confruntă cu schimbări neprevăzute în viaţa lor 
datorită pandemiei: pierderea locului de muncă/ a veniturilor, 
întreruperea tratamentului/ terapiei etc.; 

 abordarea nevoilor de bază ale grupurilor vulnerabile cele mai expuse 
riscurilor, aflate în situații de urgență; 

 furnizarea de informaţii adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile în 
timpul şi după criza COVID-19. 

Lista nu este exhaustivă.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 
 
Valoare grant 
Granturi mici: minimum 5.000 
euro - maximum 50.000 euro; 
Granturi tip răspuns rapid: 
minimum 5.000 euro – 
maximum 15.000 euro. 
 
Rata de finanțare a proiectului 
a crescut până la 100% din 
totalul costurilor eligibile ale 
proiectului. 
 
Contribuție beneficiar 
Cofinanţarea nu este 
obligatorie şi poate fi adusă în 
numerar şi/sau în natură, sub 
formă de muncă voluntară. 
 
Termen limită 
Granturi mici: 
Data limită de depunere a 
cererilor de finanţare pentru: 
•  a doua sesiune de evaluare – 
11 noiembrie 2020, ora 16:00 
(ora României); 
•  a treia sesiune de evaluare - 
30 iunie 2021, ora 16:00 (ora 
României);  
Granturi tip răspuns rapid: 
Apel continuu, dar nu mai târziu 
de 27 aprilie 2023, ora 16:00 
(ora României). 
 
Informații suplimentare 

https://activecitizensfund.ro/wp
-
content/uploads/2020/06/Ghid
ul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-
Corrigendum-nr.-1.pdf 
 
 
https://activecitizensfund.ro/apel
uri/ 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2020/06/Ghidul-Solicitantilor_Apel-6_dupa-Corrigendum-nr.-1.pdf
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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Operator de program 

GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI 

NORVEGIENE  
Apel 

Apel pentru inițiative bilaterale - Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 

2021 

 
Obiectivul programului 
Dezvoltarea cooperării, îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerii reciproce 
între România, Norvegia, Islanda și/sau Liechtenstein. 
 
Solicitanți eligibili 
Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică, 
din România și Statele Donatoare este considerată promotor sau partener 
eligibil. 
Alţi parteneri eligibili: entitățile publice și organizațiile neguvernamentale 
înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic 
European care are frontieră comună cu România. 

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

 sectoarele culturale și creative; 

 conservarea și utilizarea patrimoniului cultural; 

 promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural; 

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

Lista nu este exhaustivă. 
 
Inițiativele trebuie să includă cooperarea între una sau mai multe persoane 
juridice dintr-un stat donator și una sau mai multe persoane juridice din 
România. 
 
Observație: 

Suspendarea apelului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021” se 

prelungește pe perioadă nedeterminată, din cauza restricțiilor impuse de 

COVID-19 și a nesiguranței cu care se confruntă în acest moment 

organizatorii evenimentelor bilaterale. Apelul va putea fi reluat în 

momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a 

acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea 

Europeană și autoritățile române în acest sens.  

 
 
Finanțator  
Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 şi Guvernul 
României 
 
Valoare grant 
minimum 15.000 euro  
maximum 50.000 euro 
 
Contribuție beneficiar 
0% 
 
Termen limită 
Apel suspendat 
 
Informații suplimentare  
https://www.eeagrants.ro/sti
ri/deschidem-astazi-apelul-
pentru-finantarea-de-
evenimente-in-contextul-
timisoara-2021-capitala-
europea?fbclid=IwAR1G_rx
dZxEisF6qkhDBxDo5xkc28
HDgZrA8xX-hV-
g4hVt2wo_2fwoh8mQ 
 
 
https://www.eeagrants.ro/fil
es/upload-dir/347-apel---
fondul-pentru-relatii-
bilaterale.pdf 

https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/stiri/deschidem-astazi-apelul-pentru-finantarea-de-evenimente-in-contextul-timisoara-2021-capitala-europea?fbclid=IwAR1G_rxdZxEisF6qkhDBxDo5xkc28HDgZrA8xX-hV-g4hVt2wo_2fwoh8mQ
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/347-apel---fondul-pentru-relatii-bilaterale.pdf
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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 şi Proiecte valoroase 

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

 

 

Elaborat de : 

Mihaela Lupăncescu – Șef Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

Beatrice Georgescu - Agent de Dezvoltare Compartiment Parteneriate și Marketing Regional 

 

Materialul prezintă o selecție a surselor de finanțare disponibile la nivelul lunii mai 2021. 

mailto:office@adroltenia.ro
https://www.adroltenia.ro/

