
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APL ONG 

 

IMM Clustere 

Nr. 12, ianuarie 2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

Catalogul Surselor de Finanțare  
- Ianuarie 2018 - 

http://www.adrnordest.ro/finantare


 pag. 2 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

Cuprins 
Surse de finanțare pentru  APL ......................................................................................... 4 

Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane 

juridice Casa Verde PLUS pentru persoane juridice............................................................................ 5 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 ........................................................ 6 

Programul Operațional Competitivitate (POC) ................................................................................... 7 

Programul Operational Capital Uman (POCU) .................................................................................... 8 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 .................................................................. 26 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 ........................................................................ 31 

Acțiune de sprijin pentru activități care vizează combaterea radicalizării ....................................... 52 

Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri  COSME .......................................... 53 

Programul Transnational DUNAREA ................................................................................................. 54 

Programul ERASMUS ......................................................................................................................... 55 

Programul EUROPA CREATIVA .......................................................................................................... 56 

Programul „Europa pentru cetățeni″ ................................................................................................ 57 

Cererea de propuneri de proiecte 2017 privind corupția ................................................................. 58 

Surse de finanțare pentru  ONG ...................................................................................... 59 

Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane 

juridice  Casa Verde PLUS pentru persoane juridice ......................................................................... 60 

PNCDI 2015-2020 (PNCDI III)  Premierea participarii la Orizont 2020 .............................................. 61 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 ...................................................... 62 

Programul Operațional Competitivitate (POC) - ............................................................................... 63 

Programul Operațional Capital Uman (POCU)- ................................................................................. 65 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 .................................................................. 83 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 ........................................................................ 85 

Acțiune de sprijin pentru activități care vizează combaterea radicalizării ....................................... 91 

Programul ERASMUS ......................................................................................................................... 92 

Programul EUROPA CREATIVA .......................................................................................................... 93 

Programul „Europa pentru cetățeni″ ................................................................................................ 94 

Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 ................................... 95 

Program Orizont 2020 ....................................................................................................................... 96 

Cererea de propuneri de proiecte 2017 privind corupția ................................................................. 98 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si 

internationala.................................................................................................................................... 99 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea 

competitivitatii economiei romanesti prin CDI ............................................................................... 100 



 pag. 3 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului 

national de cercetare-dezvoltare .................................................................................................... 101 

Surse de finanțare pentru  SOCIETĂȚI COMERCIALE ...................................................... 102 

PNCDI 2015-2020 (PNCDI III)  Premierea participarii la Orizont 2020 ............................................ 103 

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea societatilor prin investitii realizate de investitorii 

individuali in conditiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business 

angels .............................................................................................................................................. 104 

Programul “Primul centru de agrement” ........................................................................................ 105 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 .................................................... 106 

Programul Operational Competitivitate  2014-2020 ...................................................................... 109 

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 .......................................................................... 110 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ................................................................ 119 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 ...................................................................... 123 

PROGRAMUL DE FINANTARE A CONSULTANTEI IN AFACERI BAS ROMANIA ................................. 127 

Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri  COSME ........................................ 128 

Programul Transnational DUNAREA ............................................................................................... 129 

Programul ERASMUS ....................................................................................................................... 130 

Programul EUROPA CREATIVA ........................................................................................................ 131 

Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 ................................. 132 

Program Orizont 2020 ..................................................................................................................... 133 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si 

internationala.................................................................................................................................. 134 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea 

competitivitatii economiei romanesti prin CDI ............................................................................... 135 

Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului 

national de cercetare-dezvoltare .................................................................................................... 136 

Surse de finanțare pentru  CLUSTERE ............................................................................ 137 

Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME ......................................... 138 

 
 
 
  



 pag. 4 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

  

 
Surse de finanțare 

pentru 
 

APL 



 pag. 5 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul privind efectuarea de lucrări destinate 
eficienței energetice, beneficiari persoane juridice 

Casa Verde PLUS pentru persoane juridice 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Obiectiv 
Obiectivul programului este creşterea numărului de clădiri certificate 
energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de 
eficienţă energetică faţă de cea existentă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi Administrativ-Teritoriale,  

 Instituţii Publice,  

 Organizaţii nonguvernamentale; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate creşterii 
eficienţei energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru 
mediu. 
 
Tipuri de imobile eligibile: 
Sunt eligibile doar clădirile aflate în proprietatea sau administrarea 
solicitanţilor eligibili, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele 
categorii de persoane/servicii: unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi 
medico-sanitare şi spitale, centre maternale, cămine pentru persoane  
vârstnice, cămine şi cantine sociale, centre de reabilitare, adăposturi de 
noapte, centre de plasament al copilului. 
 
Valoare grant:  
 
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru 
Mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu 
această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat 
conform legii. 
(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național. 
(3) Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile. 
 
Informatii suplimentare  

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16
_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 ianuarie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Programul Operațional Competitivitate (POC) - Axa prioritară 1 - Cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor 
PI 1.a îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență, 
O.S. 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare 
inteligentă și sănătate  
Acțiune: 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel 
național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și 
asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date 
europene și internaționale 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

55.229.410 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate 
științifică pe plan internațional al universităților și institutelor de cercetare. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanții trebuie să fie organizații de drept public de cercetare și diseminare a 
cunoștințelor, cu personalitate juridică. 
- Instituții de învățământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale 
acestora 
- Instituții CD de drept public: institute naționale de cercetare-dezvoltare, 
institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare 
dezvoltare ale academiilor de ramură, institute, centre sau stațiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public o centre 
internaționale de cercetaredezvoltare 
înființate în baza unor acorduri internaționale. 
 
Activitati eligibile 
Prezentul apel are ca scop oferirea suportului pentru dezvoltarea de infrastructuri 
de tip CLOUD, folosind soluții de CLOUD tip privat, dar fiind încurajate şi proiecte 
care dezvoltă soluții de infrastructură conectabilă cu alte resurse existente de 
Cloud, într-un model hibrid. 
Astfel, solicitanții trebuie să fie acceptați într-o structură internațională pentru 
standardizarea, interconectarea și utilizarea resurselor de calcul (memorandum 
de înţelegere sau acord de participare) sau să prezinte un acord de 
interconectare cu sisteme CLOUD europene deținute de centre academice. 
 
1. Achiziția de echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente 
conexe necesare pentru funcționarea centrului de resurse CLOUD și a 
INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE 
2. Achiziția de aplicații informatice și licențe pentru software specifice funcționării 
CLOUD și INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE (inclusiv middleware) 
3. Realizarea de servicii și aplicații informatice necesare pentru administrarea și 
funcționarea centrelor de resurse CLOUD și pentru INFRASTRUCTURILE 
MASIVE DE DATE (altele decât cele achiziționate pe proiect) 
4. Achiziția de servicii de asistență tehnică, consultanță, expertiză; etc. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 5.000.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
Tip de proiect: PROIECTE DE TIP CLOUD și DE INFRASTRUCTURI MASIVE 
DE DATE 
 
http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CL
OUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf 
 

 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
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Programul Operational Capital Uman (POCU) - Axa prioritară 3 - Locuri de muncă 
pentru toți Obiectivul tematic 8, PI 8.i Accesul la locuri de muncă pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, 
inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de de 
angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea 
forței de muncă Obiective specifice 3.1 – 3.6   

 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

202.826.087 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de 
lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, 
persoanelor cu nivel redus de educație. 
Ocupare crescută a cetățenilor români aparținând minorităţii roma.  
Ocupare crescută a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura 
de subzistență și semisubzistență. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
MMJS (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale) /SPO (inclusiv unităţile cu 
personalitate juridică din subordinea sa) respectiv Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică 
din subordinea sa (AJOFM/AMOFM). 
Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat. 
 
Activitati eligibile 
Participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea 
de sprijin financiar angajatorilor (asa cum sunt ei prevazuti in Legea nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată si/sau in Legea nr. 335/2013 
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu 
modificările și completările ulterioare), pe o perioada de 12 luni pentru nivelul 2 
de calificare, 24 de luni pentru nivelul 3 de calificare, respectiv 36 de luni pentru 
nivelul 4 de calificare. In ceea ce priveste contractele de stagiu acestea sunt 
incheiate pe o perioada de 6 luni, 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 49.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/338 
 

 
 

 

Termen limită 

10.11.2017, ora 10.00 
31.07.2018, ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/338
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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului 
de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.764.706 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticul, stadializarea și 
tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice de la stadiul de hepatită până la ciroza 
hepatică decompensată și hepatocarcinom.  
Parteneri eligibili: Ministerul Sănătății; Instituțiile si structurile de specialitate ale   
Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la 
nivel național, regional, județean și local; Alte instituții care desfășoară activități 
în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local; 
Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau 
naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.  
ONG-uri (exclusiv pentru activitatea 3) 
 
Activitati eligibile 
• Elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea infecțiilor 
cronice cu virusuri hepatitice B /D și C 
• Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru profesioniștii 
implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și 
tratamentul hepatitelor virale B/ D și C 
• Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă, beneficiar al 
serviciilor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al 
hepatitelor virale B/ D și C 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
Va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de 
eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
 
Informatii suplimentare 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-
lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-
programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-
tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-
infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-
i%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

9.01.2018 ora 10.00 - 
29.03.2018, ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.v, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

70.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Acordarea de sprijin pentru înființarea de structuri de economie socială. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt administratori de schemă pentru entități ale economiei 
sociale, respectiv: 

 entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul 
economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, 
inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale; 

 alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi 
publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici 
și privați, furnizori de servicii sociale organizaţii sindicale şi 
organizații patronale, asociaţii profesionale, ONG-uri. 
 

Activitati eligibile 
Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de 
inserție. Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul entităților nou 
înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere/consultanță în 
domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social. 
Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri 
FSE 
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării 
întreprinderilor 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 3.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-
public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-
pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-
social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16 
 
 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.  

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

105.989.108,19 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
• Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali 
relevanți/ Furnizori de servicii sociale în condițiile legii  
• Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate 
 
Activitati eligibile 
Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de 
servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate (medico-sociale). 
Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ 
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) 
prin acordarea unor pachete integrate. 
Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii. 
Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității. 
Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de 
identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a 
drepturilor de asistență socială. 
Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 
specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și 
voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea. 
Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv cu depunere 
continuă destinat exclusiv comunităților marginalizate din zona rurală și orașe 
până la 20.000 locuitori ale căror strategii de dezvoltare locală au fost aprobate 
de AMPNDR. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/242 
 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/242
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
Obiectivul tematic 8, PI 8.ii, Obiectivul specific 6.1: Creșterea numărului 
de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care 
se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în 
programe de formare profesională inițială 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

16.016.941 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Apelul finanțează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu 
precădere cel profesional și tehnic prin programul A doua șansă a tinerilor NEETs șomeri, 
cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani înregistrați la SPO, in special a celor din categorii 
defavorizate, roma/rural, să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin 
campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin 
oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și familiile acestora. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Pentru regiunea Nord Est, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Neamt 
Solicitantii eligibili in cadrul apelului de proiecte pot depune proiecte in parteneriat cu 
entitățile de mai jos: 
• Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) 
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte 
organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale 
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate juridică 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică 
• Organizaţii sindicale 
• Organizatii Patronate 
• Asociaţii profesionale 
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră 
• Furnizori de servicii de ocupare 
• Camere de comerț, industrie și agricultură 
• ONG-uri 
 
Activitati eligibile 

Activitatea principală obligatorie care va fi finanțată este furnizarea flexibilă de programe 
de ”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul sistemului de învățământ în vederea 
completării/finalizării studiilor, inclusiv prin participarea la programe de formare 
profesională inițială. 
Activități eligibile secundare: 
1. Realizarea unor parteneriate sustenabile cu angajatori locali; 
2. Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și părinții acestora; 
3. Acțiuni și campanii de conștientizare; 
4. Crearea de rețele pentru incluziune socioeducațională; 
5. Furnizarea de măsuri de acompaniament care să asigure încurajarea participării 
tinerilor în programe de A doua șansă în vederea finalizării învățământului obligatoriu, 
inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor tinerilor din grupul țintă; 
6. Alte măsuri inovatoare care sunt asociate unei abordări personalizate a traseului de 
școlarizare a tinerilor NEETs. 
 
Valoare grant:  

Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 1.000.000 euro pentru un număr de 360 
tineri NEETs sprijiniți. 
 
Informatii suplimentare 

Durata maxima de implementare a unui proiect este de 48 luni (în interiorul cărora 
activitatea principală, de furnizare a programului A doua șansă, va reprezenta 80% din 
timpul alocat acțiunilor propuse). 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-
gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-
%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1 
 

 

 
 

 

Termen limită 

04.07.2018, ora 16.00  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.7, 6.9 si 6.10 - Măsuri de optimizare a ofertelor 

de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.295.248 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea ratei de acces și participare în învățământul terțiar nouniversitar  
Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și 
nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Implementarea activităților pentru creșterea participării la învăţământul terţiar 
nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în 
special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei din 
mediul rural și cursanții/studenții netradiționali 
• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI etc. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 30 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-
gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-
%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-
angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

14.03.2018, ora 16.00  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.7, 6.9 si 6.10 - Măsuri  integrate pentru cresterea 

participarii studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

71.856.471 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar (inclusiv 
învățământul terțiar non universitar), în special pentru categoriile de cursanți netradiționali 
sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația roma. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și 
sprijin financiar;  
• Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, 
studenți și personal didactic; 
• Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv activități 
de cooperare  transnațională; 
• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate, în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare 
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la 
agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practici; 
• Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic 
susținute din ERASMUS+; 
• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu 
moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-
solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-
particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-
antreprenoriale%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.9 si 6.10 - Măsuri de optimizare a ofertelor de 

studii  din învățământul superior în sprijinul angajabilității 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.295.248 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și 
nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate 
Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice universitare de a proiecta și oferi 
programe de studii bazate pe nevoile studenților/cursanțil or, in vederea unui răspuns mai 
adecvat cerințelor unei piețe de locuri de muncă în continuă schimbare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 

ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu 
moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare 
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la 
agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practice; 
• Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic 
susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a acestuia în 
relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere 
se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în 
completarea celor de la nivel național;  
• Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330 
 

 

 
 

 
Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.i, O.S. 6.2:  Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6: Îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

Educație de calitate în creșe la nivel național 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

27.029.412 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu 
risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
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 0-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONGuri; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale).  
 
Activitati eligibile 

• Realizarea și validarea mecanismelor instituționale și de curriculum național obligatoriu 
pentru educația și îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani; 
• Implementarea unui sistem de asigurarea calității educației antepreșcolare; 
• Instituirea și susținerea parteneriatelor locale; 
• Formarea profesională specializată unitară, inițială și/sau continuă a unui număr 
suficient de cadre didactice calificate (educatori puericultori); 
• Sprijinirea familiilor în îndeplinirea rolului de parteneri în experiența educațională 
timpurie a copiilor lor, în special în cazul familiilor cu dificultăți economice; 
• Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru 
învățământul antepreșcolar. 
 
Valoare grant:  

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect în 
valoare de 27.029.412 euro. 
 
Informatii suplimentare 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-
%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-
nivel-national%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare 
la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI  

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

84.705.882 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și 
sectorul privat/ centre de CDI; 
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 
Române; 
Academia Română. 
 
Partenerii pot fi instituții similare categoriilor de solicitanți eligibili și/sau categorii de 
organizații detaliate mai jos: 
Angajatori; 
Asociaţii profesionale; 
Camere de comerţ şi industrie; 
 
Este obligatorie includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel puțin unei 
Instituţii de învăţământ (ISCED 8), publice şi private, acreditate. 
 
Activitati eligibile 

• Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de 
servicii de consiliere şi orientare profesională, axate pe dobândirea de competenţe 
transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, formarea de competente 
antreprenoriale în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate 
studenților (ISCED 8). 
• Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul 
cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi 
postdoctorale, cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI. 
• Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul creării 
de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce priveşte complementaritatea 
cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului 
terțiar; 
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ 
sectorul privat către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, 
precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor 
sectorului privat la nivel regional/local. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329


 pag. 19 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 

formare profesională adecvate nevoilor specifice - BUNICII 

COMUNITĂȚII - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

15.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  singuri sau în 
parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. organizații ale vârstnicilor) 

 Autorități publice locale  în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. 
organizații ale vârstnicilor) 

 
Activitati eligibile 

 Centre de zi pentru persoane vârstnice existente sau înființate prin 
proiect  

 Centre de zi de  asistență și recuperare; Centre de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber (tip club) , servicii de asistență comunitară și 
de promovare a voluntariatului printre persoanele vârstnice, inclusiv 
acompaniate de activități de promovare a participării active a vârstnicilor 
(ex. voluntari). 

 Servicii/unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre 
de preparare și distribuire a hranei: cantine sociale și servicii mobile de 
distribuire a hranei. 

 Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc ajutorul acordat de îngrijitorii 
formali persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților 
de baza și instrumentale ale vieții zilnice. 

 Centrele de preparare și distribuire a hranei realizează activitățile 
specifice unei cantine sociale, precum și, după caz, activități de 
distribuire a hranei la domiciliul persoanelor vârstnice cu deficiențe 
locomotorii, prin intermediul serviciilor de tip masă pe roți. 

 
Vor avea prioritate proiectele din localitățile cu un număr crescut de populație cu 
vârsta de 55 de ani și peste și care nu dispun de servicii sociale de natura celor 
eligibile prin acest program. 
 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea totala de 
400.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Apelul este destinat exclusiv dezvoltării rețelei naționale de servicii sociale de 
proximitate destinate persoanelor vârstnice dependente sau aflate în risc de 
excluziune socială, precum și promovării îmbătrânirii active. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-
operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor care 
părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) 
pregătiți pentru a avea o viață independentă, 4.14 Creșterea 
numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității 

COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – Apelul 1 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv - Creșterea accesului la servicii 
accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituționalizarea copiilor 
aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcționale la 
30.06.2016, cu prioritate: în județele care nu au închis nici un centru de 
plasament în județele în care funcționează peste 3 centre de plasament clasice 
sau a centrelor de plasament clasice în care sunt îngrijiți peste 100 copii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in 
parteneriat cu furnizori de servicii sociale. 
 
Activitati eligibile 

 Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la 
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii 

Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de 
servicii la nivelul comunitatii 

Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau 
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) 

Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii 
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 

Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti 
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare 
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale 
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial, 
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare 
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015, 
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de 
educatie etc). 
 
Valoare grant:  
Valoare minima proiect 450.000 euro  
Valoarea maxima 1.300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continuă. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 

 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 Ministerul Educatiei Nationale, 

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

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

 Instituţii de cult şi asociaţii religioase, 

 Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate, 

 Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii 
sociale, 

 ONG-uri 

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

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

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului de 
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 
către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament 

precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4.435.338,67 Euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Obiectiv 

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 
pentru principalele patologii. 
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de 
proiecte îl reprezintă: nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în 
derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al 
leziunilor precanceroase ale colului uterin. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a 
cancerului de col uterin (conform OMS nr. 377/2017) 
Parteneri eligibili: 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu 
personalitate juridică 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017); 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali. 
 
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de eligibilitate 
proiect). 
 
Activitati eligibile 

Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babes Papanicolau), în vederea 
asigurării unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național și consolidării 
controlului cancerului de col în România prin aplicarea de metode medicale de screening 
al cancerului de col, având ca principal rol depistarea bolii încă din stadiile incipiente ale 
instalării. 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii 
implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
al leziunilor precanceroase ale colului uterin (ex. medici, biologi, tehnicieni de laborator, 
registratori medicali, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, 
alt personal medical etc.) 
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening 
al cancerului de col 
 
Valoare grant:  

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

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

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-
consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-
s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-
preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-
s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D 

 

 

 

Termen limită 

31.01.2018 ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului de 
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 
către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament 

precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4.435.338,67 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 
pentru principalele patologii. 
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de 
proiecte îl reprezintă: nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în 
derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce 
al cancerului de sân. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017) 
Parteneri eligibili: 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu 
personalitate juridică 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017); 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali. 
ONG-uri 
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de eligibilitate 
proiect). 
 
Activitati eligibile 

Organizarea centrului de referință pentru programele regionale de screening al cancerului 
mamar. 
Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului de sân (ex. mamografie digitală/ ecografie/ biopsie/ 
tratament/ urmărire în timp etc.) 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii 
implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
al leziunilor mamare incipiente 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening 
al cancerului de sân 
 
Valoare grant:  

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
În contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice va fi aprobat un 
singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și 
punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică financiară. 

 
Informatii suplimentare 

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

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-
%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-
responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-
derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-
tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D 

 
 

 

Termen limită 

31.01.2018 ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

2 mil. Euro pentru 
RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul acestor 
apeluri de proiecte îl reprezintă: număr crescut de persoane care beneficiază de 
programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce 
(screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
- Institut sau instituţie medicală – 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  
Furnizori de servicii medicale în sistemul public/ contract cu CASS  
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de 
eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Furnizarea programelor şi serviciilor de sănătate esenţiale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal. 
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de 
îngrijire a gravidei și copilului. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din regiunile vizate de 
prezentul ghid este de 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-
specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-
a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

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

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

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

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

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

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

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

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3 – OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 
creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor 

în România  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

2,9 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Obiectiv 
Promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu 
prevederile acquisului european și a angajamentelor asumate prin 
sectorul de mediu. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene 
 
Activitati eligibile 
- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, 
pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, 
inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite 
neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea 
sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și 
valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de 
compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a. 
- Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul 
sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a 
proiectelor individuale; 
- Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la 
nivelul municipiului Bucureşti; 
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020 (după caz). 
 
Informatii suplimentare  
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementareghiduribeneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementareghiduribeneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul 
productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord 
de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de 
promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3–OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa 
uzata  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4,2 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea 
conformarii cu cerintele directivelor din sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata 

 Primaria Municipiului Bucuresti 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu 
Administratia Nationala ”Apele Romane” si Ministerul Sanatatii 

 
Activitati eligibile 
 

 Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate) 

 Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea 
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei 
potabile 

 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 si post 2020 (dupa caz) 

 
Valoare grant:  
 
Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 
proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 
milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor 
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la 
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu 
depășesc acest proiect sunt proiecte non-majore. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4–OS 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a 

biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate  

Finanțator 

UE (FC) si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

300,9 mil Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea măsurilor de conservare a biodiversității în conformitate cu Cadrul 
de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru 
Biodiversitate 2020 ṣi cu Strategia Națională ṣi Planul de Acțiune pentru 
Conservarea Biodiversității 2014 – 2020. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate APM / instituția care este 
responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate 

 ONG-uri 

 Universități 

 Institute de cercetare/ muzee 

 MM, ANPM 

 Alte instituții publice 
 
Activitati eligibile 
A. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv 
cele situate în mediul marin) ṣi pentru speciile de interes comunitar 
neacoperite de proiectele finanțate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 
57/2007, cu modificările ulterioare) 

B. Implementarea planurilor de management /seturilor de măsuri de 
conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate ṣi pentru 
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin) 

C. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității ṣi 
ecosistemelor (monitorizarea ṣi evaluarea speciilor ṣi habitatelor, inclusiv a 
speciilor invazive etc.). 

 
Valoare grant:  
Valoare maximă proiect: 
Acțiunea A 5.000.000 euro 
Acțiunea B 10.000.000 euro 
Acțiunea C 20.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
Atenţie! Un proiect se poate adresa unui singur tip de acţiuni finanţabile în cadrul 
Axei Prioritare 4, Obiectivul Specific 4.1, respectiv fie unei acţiuni de tip A, fie 
unei acţiuni de tip B sau C. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-
cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-
a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-
degradate 
 

 

Termen limită 

30 iunie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric 

Finanțator 

UE (FC) si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4.258.790 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri 
contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru 
care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorităţile publice sau alte instituții publice, inclusiv structuri subordonate 
acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse 
la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea 
implementării proiectului. 
 
Activitati eligibile 
Proiectele vor cuprinde activităţi de decontaminare şi ecologizare a 
siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. Investiţiile 
propuse spre finanţare se vor concentra pe diminuarea riscului existent 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de activităţile industriale 
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri adecvate pentru atenuarea 
riscurilor identificate, astfel încît să se atingă riscul acceptabil.  
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru 
acțiunile de decontaminare (bio-decontaminarea siturilor poluate). 
 
Valoare grant:  
Pentru beneficiari autorități publice locale / instituții subordonate 
acestora, finanțate de la bugetul de local contributia solicitantului este de 
minim 2%. 
Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de 
statcontributia solicitantului este de minim 15%. 
 
Informatii suplimentare  
 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-
oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-
public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-
specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-
istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-
infrastructur%C4%83-mare-2014-2020 
 
 

Termen limită 

01.07.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/332/anun%C5%A3-privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-proiecte-noi-pentru-obiectivul-specific-4-3-%E2%80%9Dreducerea-suprafe%C5%A3elor-poluate-istoric%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-infrastructur%C4%83-mare-2014-2020
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 
Componenta A – Infrastructura de inovare si transfer tehnologic 

(ITT) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban 
şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Entitati de inovare si transfer tehnologic acreditate sau care urmeaza 
a fi acreditate conform legislatiei in vigoare 
 

Important: Sunt eligibili solicitantii si proiectele care au parcurs etapele 2-3 
ale mecanismului de implementare aferent Axei prioritare 1. Astfel pot fi 
depuse cereri de finantare doar de catre entitatile care au inaintat scrisori 
de intentie si care sunt incluse in portofoliul regional al Documentelor cadru 
pentru strategia de cercetare si inovare regionala pentru specializare 
inteligenta. 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer 
tehnologic (ITT), respectiv constructia, modernizarea, extinderea si 
dotarea cu echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele 
decat cele oferite de angajatii centrelor de inovare si transfer 
tehnologic); 
 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 
maxim 3.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-a 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

11,56 mil.Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 

Componenta B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic in domenii de specializare inteligenta 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Parcuri stiintifice si tehnologice constituite in conformitate cu 
legislatia in vigoare 
 

Important: Sunt eligibili solicitantii si proiectele care au parcurs etapele 
2-3 ale mecanismului de implementare aferent Axei prioritare 1. Astfel pot 
fi depuse cereri de finantare doar de catre entitatile care au inaintat 
scrisori de intentie si care sunt incluse in portofoliul regional al 
Documentelor cadru pentru strategia de cercetare si inovare regionala 
pentru specializare inteligenta. 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice, 
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu 
echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele 
decat cele oferite de angajatii parcurilor stiintifice si tehnologice); 
 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro 
si maximum valoarea alocarii regionala pentru prezentul apel/ fiecare 
regiune de dezvoltare in parte. 

Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-b 
 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

14,95 mil.Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 
Componenta C – IMM-uri in parteneriat cu entitatile de inovare 

si transfer tehnologic (ITT) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in 
firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii 
de specializare inteligenta. 

Se vor finanta in cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri care doresc sa 
achizitioneze rezultate ale transferului tehnologic in domeniile mentionate in 
Anexa 2a la Ghid, rezultate pe care sa le implementeze in domeniul lor de 
activitate. 

Finantarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat intre un IMM si 
un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investitiei se va realiza 
transferul tehnologic. 

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:  
A. Investitii in active corporale 
B. Investitii in active necorporale, strict necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. 
C. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a 
serviciilor/ produselor proprii ale IMM. 
D. Investitii de dezvoltare experimentala 
E. Investitii in alte activitati de inovare 
F. Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau 
procesului. 

Categorii de beneficiari eligibili: IMM-uri in parteneriat cu enitati de 
transfer tehnologic acreditate in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 

Valoare grant: Valoarea finantarii nerambursabila solicitata este 
cuprinsa intre minim 25.000 Euro si maximum 200.000 Euro, dar 
maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului. 
Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 

In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a 
conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia 
respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a 
conditiilor de inchidere a apelului. 

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere 
procedural, cereri de finantare nou-depuse. 

Nu pot fi redepuse proiectele dupa ce au fost respinse in cadrul etapei de 
evaluare tehnica si financiara. 

 
Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-c 
 
 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

9,65 mil.Euro pentru 
RNE 

Finanțare primită (%) 

90% 

Termen limită 

25.01.2018, ora 10:00 – 

25.06.2018, ora 10:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de 
afaceri (autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau 
consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, 
centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert, 
societatile, societatile cooperative, asociatiile si fundatiile, patronatele, 
sindicatele) 

•    Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri; 
 

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 
•    Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spatiilor 
aferente si dotarea acestora cu active corporale si necorporale. 
Este eligibila inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat si 
dotarea acestuia cu active corporale si necorporale, in scopul crearii unui 
incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se intelege acel imobil care nu a 
fost utilizat in nicio activitate, in anul curent depunerii cererii de finantare si in 
ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finantare. 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 
•    Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu 
investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (crearea, 
dotarea incubatoarelor de afaceri). Este optionala includerea, in proiect, a 
investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional sau a 
investitiilor finantabile prin ajutor de minimis (e.g. dezvoltarea serviciilor 

prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri). Componenta de minimis nu 
poate depăși însă 50% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea 
eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a 
cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis). 

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

05.02.2018, ora 12:00 - 

07.05.2018, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 
OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv apel  
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban 
 
Acestea încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru  
depunerea şi derularea proiectului. 
 
Activitati eligibile: 
I. Măsurile de creștere a eficienței energetice 
i.Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde: 
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă; 
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de 
furnizare a apei calde de consum; 
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile; 
D. Alte activităţi suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor 
componentei 
ii. Dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, 
dotări, active necorporale) 
II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei (care nu 
conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrari de intervenție/activități 
aferente investiției de bază 
 
Informatii suplimentare 
O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare 
dintre acestea constituind o  „componentă” în cadrul proiectului. 
Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghid 
poate depune mai multe cereri de finanţare. 
 
Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează: 
• blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc 
seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în 
curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la 
acţiuni seismice a construcţiei existente. 
• blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice; 
• blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în 
proprietatea unui Solicitant. 
 
 
Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro 

 
http://www.inforegionordest.ro/axa-3-prioritatea-3-1 
  

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

76.85 milioane Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Maxim 60% FEDR si 

bugetul de stat 

Termen limită 

28.02.2018, ora 10 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/axa-3-prioritatea-3-1
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA C – 

ILUMINAT PUBLIC 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele 
de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban 
 

Activitati eligibile 
 
• înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin 
utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor 
electrice – stâlpi, rețele, etc.; 
• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
• extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 
• utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) 
care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 
 

Informatii suplimentare 
 
Pentru prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, apelul de 
proiecte este cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, având la bază 
principiul ”primul depus, primul evaluat” 
 
În cadrul apelului cu depunere continuă, o cerere de finanţare, care este respinsă 
într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate 
redepune în cadrul aceluiaşi apel. 
 
În situaţia în care, în urma evaluării tuturor cererilor de finanţare primite până la 
suspendarea depunerii de proiecte în cadrul operaţiunii, nu se vor contracta cererile 
de finanțare a căror valoare să acopere alocarea financiară, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional va lansa un nou apel de 
proiecte cu termen limită pentru suma rămasă disponibilă. 
 
Cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității 
administrative și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate cele care au 
obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea 
financiară disponibilă pentru acest apel. 
 
Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro/ proiect 
Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro/ proiect 
 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1c 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

15.11 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% UAT 

Termen limită 

18.02.2018, ora 10:00 –  

18.08.2018, ora 10:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1c
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4e  
Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în 
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), 
provenite din transportul rutier motorizat de la nivel urban. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, cu excepția 

municipiilor reședință de județ, eligibile în cadrul axei prioritare 4 

 Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii 
care sunt eligibile în cadrul Priorității de Investiții 4e, O.S. 3.2, cu 
condiția ca, din punct de vedere teritorial, aceste unități administrativ-
teritoriale să se învecineze teritorial și să dețină un P.M.U.D. comun (la 
nivel de arie de studiu) 

 

Activitati eligibile 
 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban 
B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană 

 
Informatii suplimentare 
 
Acest apel este un apel necompetitiv cu depunere la termen, iar evaluarea 
acestora se va desfăşura conform principilui ”primul venit, primul servit”. 
 
Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro;  
Valoarea maximă eligibilă este de: 

- 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 
de locuitori; 

- 10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o populație de peste 
20.000 de locuitori; 

Ȋn situația unei Cereri de finanțare depuse de către un parteneriat format dintre 
două orașe/municipii, valoarea maximă eligibilă a Cererii de Finanțare va fi 
determinată de orașul/municipiului, lider de parteneriat, cu cea mai mare 
populație, sub condiția că vor fi implementate activități din proiect inclusiv pe 
teritoriul acestuia. 
 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.2 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

55.63 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% UAT 

Termen limită 

20.03.2018 ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.2
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 98% 

  

POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, O.S.4.1 REDUCEREA 
EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE 
JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE 

MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile 
resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana 
durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia 
municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, 
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Municipiile resedinta de judet sau parteneriatele dintre acestea si unitatile 
administrativ-teritoriale (UAT) din zona functionala urbana. 

 
Activitati eligibile 
Vor fi finanțate acele sub-activități/ activități care, printr-o abordare 
integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul 
rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi a Z.F.U, 
generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru 
deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/Z.F.U., dar şi pentru 
deplasarea navetiștilor care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor 
municipiul în cauză. 
A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători 

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat 
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană 

 
Informatii suplimentare: 

Valoarea minimă eligibilă proiect: 500.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă proiect: 20.000.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi 
complementare privind minimum infrastructura de transport public şi 
mijloacele de transport public: 25.000.000 euro; 

 
 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.1 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

181.690.000 Euro 
RNE 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de 
proiecte: 21.08.2017, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte: 31 
decembrie 2018, ora 10.00 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.1
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 98% 
  

POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, O.S. 4.2 Reconversia 
și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, 

vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectivul specific 4.2 este „reconversia si refunctionalizarea terenurilor 
si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta 
de judet.” 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Municipiile resedinta de judet sau parteneriatele dintre acestea si unitatile 
administrativ-teritoriale (UAT) din zona functionala urbana. 

 
Activitati eligibile 
 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o 

stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional 
cultural; 

 realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv 
plantare arbori și arbuști); 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.); 

 Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene; 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin 
proiect; 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport 
parcare biciclete, împrejmuire etc); 

 modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în 
măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea 
accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita de maxim 15% din 
valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 
15 (subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din bugetul 
proiectului); 

 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al 
investiției; 

 realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin 
proiect. 

 
Informatii suplimentare: 

Valoarea minimă eligibilă proiect: 500.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă proiect: 5.000.000 euro; 

 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.2 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

20.190.000 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de 
proiecte: 21.08.2017, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte: 31 
decembrie 2018, ora 10.00 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.2
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 98% 

  

POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, O.S. 4.3  
Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si 
sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si 

rurale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectivul specific 4.3: imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 
comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania. Aceasta 
prioritate de investitii vizeaza, printr-o abordare complexa, rezolvarea problemelor de 
infrastructura, sociale si economice concentrate in anumite zone din interiorul oraselor, 
defavorizate si marginalizate, in scopul de a promova incluziunea sociala a populatiei 
marginalizate. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Resedință de judet, definite conform Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ( APL-
uri) 
Parteneriate intre UAT- Municipiu - Resedință de judet (ca lider de parteneriat) și 
instituții publice locale descrise mai jos: 

În accepțiunea prezentului ghid, instituțiile publice locale sunt de tipul furnizorilor publici 
de servicii sociale în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale, art. 
37, alineatele 1 si 2. 

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: 

structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi 
autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-
reședință de județ și judet; 

unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de municipiu-
reședință de județ și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate; 

Activitati eligibile 

Intervențiile teritorializate pot include diverse activități de regenerare, în funcție de nevoile 
specifice identificate la nivel local. Lista orientativă include: 

 Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici 
dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și 
facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc); 

 Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și 
recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile 
publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu 
echipamente specifice; 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară 
mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate); 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv 
trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces; 

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, 
numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor 
vizând celelalte categorii de activități eligibile. 

 
Informatii suplimentare: 
Valoarea minimă eligibilă proiect: 100.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă proiect: 5.000.000 euro; 

 
http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.3 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

10.310.000 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de 
proiecte: 21.08.2017, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte: 31 
decembrie 2018, ora 10.00 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.3
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POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, O.S. 4.4  
Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii 
accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea 

participarii parintilor pe piata fortei de munca 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectivul specific 4.4: Asigurarea accesului sporit la educație timpurie 
în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune ṣi sprijinirea 
participării părinților pe piața forței de muncă. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Resedință de 
judet, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare ( APL-uri) 
 
Forme asociative între unitățile administrativ teritoriale ṣi instituții ale 
administrației publice locale. 
Liderul asociației va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială. 
 
Activitati eligibile 
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară 
(creșe) și preșcolară (grădinițe). 
Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană, 
selectat de către Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Justificativ 
pentru fonduri ESI 2014-2020. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea minimă eligibilă proiect: 100.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă proiect: 6.700.000 euro; 

 
http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.4 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

9.270.000 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de 
proiecte: 21.08.2017, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte: 31 
decembrie 2018, ora 10.00 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.4
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POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, O.S. 4.5  
Cresterea calitatii infrastructurii educationale 
relevante pentru piata fortei de munca 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectivul specific 4.5: Cresterea calitatii infrastructurii educationale 
relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului 
Operational Regional (POR) 2014-2020. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Resedință de 
judet, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 
cu modificările și completările ulterioare ( APL-uri) 
 
Forme asociative între unitățile administrativ teritoriale ṣi instituții ale 
administrației publice locale. 
 
Activitati eligibile: 
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi 
tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale). 
Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia integrată de dezvoltare 
urbană, selectat de către Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul 
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020. 
 
Informatii suplimentare: 
Valoarea minimă eligibilă proiect: 100.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă proiect: 6.700.000 euro; 

 
http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.5 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

3.872.800 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Termen limită 

Data și ora de începere a 
depunerii de 
proiecte: 21.08.2017, ora 
10.00; 

Data și ora de închidere a 
depunerii de proiecte: 31 
decembrie 2018, ora 10.00 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/obiectiv-specific-4.5
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati 
 

 
DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este 
dedicat persoanelor cu dizabilitati.    
 
Categorii solicitanti eligibili 

A. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

B. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in 

parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri/ 

unitati de cult. 

Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de imobile pentru 

înființarea centrelor de zi, destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi; 

 construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de imobile 

pentru înființarea de locuinţe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi. 

Informatii suplimentare 
 
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv și este destinat obiectivului 
de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din centrele 
rezidențiale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari)  și foarte mari 
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.   
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie și obțin 
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea 
depunerii cererii de finanțare, conform principiului “primul venit, primul 
servit”. 
O cerere de finanțare respinsă în etapa de verificare a conformității 
administrative și eligibilității, poate fi corectată și redepusă în cadrul 
prezentului apel de proiecte în limita termenului de depunere proiecte. 
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea 
maxima eligibila a unui proiect porneste de la 513.000 euro (in cazul 
pachetului minim format din trei obiective de investitii: 2 locuinte si 1 centru 
de zi) si ajunge la cel mult 923.000 euro, in cazul pachetului de maxim 5 
obiective de investitii (cel mult 4 locuinte protejate si un centru de zi). 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b 
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

16,65 milioane euro  

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

20.01.2018, ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii 
 

 
DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului 
vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament 
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au 
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de 
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 
copii.    
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea 
pot incheia parteneriate cu:  
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea 
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. 
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, 
conform legislatiei aplicabile in vigoare: 
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,  
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte 
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din 
parteneriat. 
Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale 

fara componenta rezidentiala, destinata copiilor 

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ 

apartamente, etc., pentru copii 

Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere (6 
luni) şi este destinat proiectelor ce decurg din îndeplinirea cerinţei Comisiei Europene 
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfăşurată de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), prin 
intermediul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din 
instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”. 
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie, obținând punctajul minim 
de 50 puncte, vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, conform 
principiului: „primul venit, primul servit”. 
 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

73,41 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

30.03.2018, ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.1 - Cresterea accesibilitatii serviciilor de 
sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru 
zonele sarace si izolate 

Operațiunea A – Ambulatorii 
 

 DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel - „Cresterea accesibilitatii serviciilor de 
sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru 
zonele sarace si izolate” . Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, 
investitiile in infrastructura ambulatoriilor si in infrastructura centrelor 
comunitare integrate, vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat. 
 

Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor , 
inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, 
ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive 
si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu 
acces redus. 

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: Reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a 
celor provenite din reorganizarea/ rationalizarea spitalelor mici, 
ineficiente. 

Categorii de beneficiari eligibili: 
A. Unitati administrativ-teritoriale , definite conform Legii administratiei 
publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 
1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
B. Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale 
mentionate la punctul A.  
 
Tipul apelului de proiecte : necompetitiv cu termen limita de depunere 6 
luni. 

Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este fi de tip necompetitiv cu termen limită de 
depunere 6 luni. 
 
Valoare minima eligibila: 100 000 euro  
Valoare maxima eligibila: 2 300 000 euro 
 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.1a 
 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

42 247 063 euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.1a
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.2 - Imbunătățirea calității și a eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 
 

 DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul Specific 8.2. – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești 
de urgență”. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, investițiile în 
infrastructura spitalelelor regionale de urgența și în infrastructura unităților de 
primiri urgențe de la nivelul spitalelor județene de urgență / unităților funcționale 
de urgență , vor constitui operațiuni ale câte unui apel dedicat.  
Operatiunea B este dedicata investitiilor de tipul reabilitare, modernizare, 
extindere, dotare infrastructura unitati de primiri urgente / componente de 
primiri urgente din unitatile functionale regionale de urgenta si din cadrul 
componentelor de interes strategic a retelelor de unitati spitalicesti de urgenta, 
investitii ce vor contribui la asigurarea distributiei teritoriale echilibrate a serviciilor 
medicale de urgenta prin preluarea pacientilor de la nivel local, care nu pot fi tratati 
in sistem ambulatoriu. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
A. Unitati administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice 
locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea 
administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
B. Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la 
punctul A. 
 
Activitati eligibile 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primi 
urgențe de la nivelul spitalelor județene de urgență/unităților funcționale de 
urgență 
 
Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este fi de tip necompetitiv cu termen limită de depunere 
6 luni. 
 
Proiectele eligibile în cadrul apelului sunt cele regăsite în Anexa nr. 9 la ghid. 
 
În cazul în care, în cadrul prezentului apel de proiecte, o cerere de finanțare 
depusă de un solicitant este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, 
selecţie şi contractare, aceasta poate fi redepusă în cadrul aceluiași apel de 
proiecte, în limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt 
considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse . 
 
În etapa de precontractare, pot intra proiectele declarate conforme și eligibile, 
adică acelea care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de 
minim 60 de puncte. 
 
Valoare  minimă eligibilă: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 1 500 000 euro. 
 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.2.b 
  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

61.74 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

18.04.2018 ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.2.b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de Investitii 10.1  
Obiectivul Specific 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru 
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat 
invatamantului anteprescolar si prescolar 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității 
educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de 
educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la 
o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea 
ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 
Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație 
de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul 
preşcolar, primar şi gimnazial. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice 

locale, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in 

cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-2020. 

Activitati eligibile 
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) 
și preșcolară (grădinițe) 
 
Informatii suplimentare 
Este apel de proiecte cu depunere continuă, după principiul “primul depus, 
primul evaluat”. 
În cadrul apelului cu depunere continuă, o cerere de finanţare, care este 
respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi 
contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 
O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur 
obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură 
educaţională. 
 
Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 euro 
Valoare maxima eligibila: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului 
se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant 
direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de 
infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la 
cursul inforeuro din luna depunerii. 
 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.1a 
 
  
 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

14.96 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

04/01/2018, 12.00 –  

04/05/2018, 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.1a
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de Investitii 10.1  
Obiectivul Specific 10.1b - Creșterea gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel 
dedicat invatamantului obligatoriu 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității 
educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de 
educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la 
o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea 
ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 
Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație 
de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul 
preşcolar, primar şi gimnazial. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice 

locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice 

locale, desprinse din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin 

HCL, ce deruleaza proceduri de achizitii publice avand 

personalitate juridica. 

Activitati eligibile 
• constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educationale pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I-
VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare) 
 
Informatii suplimentare 
Este apel de proiecte cu depunere continuă, după principiul “primul depus, 
primul evaluat”. 
În cadrul apelului cu depunere continuă, o cerere de finanţare, care este 
respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi 
contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 
O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur 
obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură 
educaţională. 
 
Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 euro 
Valoare maxima eligibila: la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului 
se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant 
direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de 
infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la 
cursul InforEuro din luna depunerii. 
 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.1b 
 
  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

14.03 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

04/01/2018, 12.00 – 

04/05/2018, 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.1b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv 

în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 

Obiectivul Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Sprijinul POR va asigura realizarea condiţiilor pentru o pregătire 
profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii, adaptate 
nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor specifice sectoarelor 
economice. 
 
Investițiile prevăzute în cadrul OS 10.2 vizează învățământul profesional şi 
tehnic. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale 
aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse 
din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin HCL, ce deruleaza 
proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit 
in administrare infrastructura educationala, cu exceptia municipiilor 
resedinta de judet eligibile in cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020. 
 
Activitati eligibile 
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale). 
 
Informatii suplimentare 
Este apel de proiecte cu depunere continuă, după principiul “primul depus, 
primul evaluat”. 
În cadrul apelului cu depunere continuă, o cerere de finanţare, care este 
respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi 
contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel. 
O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur 
obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură 
educaţională. 
 
Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro 
Valoare maxima eligibila: la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului 
se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant 
direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de 
infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la 
cursul InforEuro din luna depunerii. 
 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.2 
 
  
 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

3.35 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

04/01/2018, 12.00 – 

04/05/2018, 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-10.1-obiectivul-specific-10.2
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 11 - Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 
Prioritatea de investitii 11.1 - Consolidarea capacității 

instituționale și o administrație publică eficientă 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a 
proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 
Funciară (SICCF). 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Beneficiarul acestei priorităţi de investiţii este Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).  
ANCPI, în calitate de beneficiar al Axei prioritare 11 din Programul 
operațional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară», implementează 
proiectul major în colaborare cu unitățile subordonate în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și 
cetățenii din mediul rural. 
 
Activitati eligibile 
Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a 
datelor existente, extinderea inregistrarii sistematice in zonele rurale, 
imbunatatirea serviciilor de inregistrare a proprietatilor. Beneficiarii 
subsidiari sunt autoritatile publice locale si cetatenii din mediul rural. Avand 
proprietatea inregistrata, populatia din zonele interventiei va putea 
beneficia de imbunatatirea conditiilor economice si sociale, in conditiile 
securizarii statutului proprietatii. Totodata, procesul duce la clarificarea 
situatiei terenurilor, cu impact pozitiv asupra bugetelor locale. 
In plus, vor fi create conditii optime pentru realizarea programelor si 
proiectelor de dezvoltare regionala si nationala, a investitiilor in 
infrastructura si in alte domenii: agricultura, mediu, turism, agroturism. In 
acest fel, sunt indeplinite pre-conditii necesare pentru accesaera fondurilor 
alocate Romaniei prin alte programe europene sau guvernamentale. 
 
Informatii suplimentare 
Tipul de apel care se lanseaza este: Listă de proiecte prioritare sau pre-
identificate.   
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 06.12.2017, ora 12.00 
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.03.2018, ora 12.00 
 
Valoarea totală eligibilă trebuie să depășească 50.000.000 euro.   
 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-11.1 
 
 
  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

312.89 mil. euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30.03.2018, ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-11.1


 pag. 51 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
O.S.13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 

mijlocii din România 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Prin O.S. 13.1 se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi 
cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele de 
mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în general. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, cu 
excepția celor 40 de municipii reședință de județ; 
Parteneriate dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/ municipii (un oras/ 
municipiu) eligibile in cadrul O.S. 13.1 si/sau cu UAT judetul si/sau cu institutii 
publice cu personalitate juridica din subordinea UAT oras /municipiu/ judet, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale si/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori 
de servicii sociale; 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: 

A. Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si cultural-
recreative (In aceasta categorie sunt incluse activitatile eligibile privind 
construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea si dotarea 
cladirilor in care se desfasoara sau se vor desfasura activitati sociale, 
educationale, culturale si recreative) 

B. Imbunatatirea spatiilor publice urbane (In aceasta categorie sunt 
sprijinite activitatile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ 
reabilitarea infrastructurii publice urbane) 

Investitiile realizate prin proiect trebuie justificate din perspectiva contributiei lor la 
revitalizarea fizica, sociala si economica (a se vedea P.I. 9b) si la imbunatatirea 
calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii, respectiv, in functie de nevoile 
locale identificate si de activitatile proiectului, la: 

 reducerea excluziunii socio-spatiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a 
celor ce fac parte din grupurile vulnerabile; 

 dezvoltarea capitalului uman (inscrierea in invatamantul anteprescolar si 
prescolar, reducerea abandonului scolar, in principal in randul grupurilor 
vulnerabile etc); 

 dezvoltarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber; 

 reducerea infractionalitatii; 

 imbunatatirea conditiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile; 

 imbunatatirea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii mediului urban etc; 

Acest apel este necompetitiv, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar 
evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui ”primul venit, primul servit”. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si maxim 
5.000.000 Euro 
 

Informatii suplimentare:  
 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-9b-obiectivul-specific-13.1 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

27 mil.Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-9b-obiectivul-specific-13.1
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Acțiune de sprijin pentru activități care vizează combaterea 
radicalizării 
Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 

Polițienească 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremismul violent. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Autorități publice de la nivel local, regional și național, entități private. 
Entitățile private orientate spre profit nu pot participa la proiect decât în parteneriat 
cu o autoritate publică. 

 
Activitati eligibile  
Priorități: 
1. creșterea gradului de conștientizare, protejarea și consolidarea rezistenței 
persoanelor, în special a grupurilor vulnerabile (cum ar fi copiii, tinerii, etc.), la 
polarizare; 
2. dezvoltarea unor programe de ieșire din radicalism care să permită indivizilor 
radicalizați, printro abordare multi-instituṭională integrată, să se deradicalizeze, 
dezangajeze și reintegreze. 
a) activitățile care promovează crearea de rețele, parteneriatele public-privat, 
încrederea reciprocă, întelegerea și învățarea, identificarea și diseminarea bunelor 
practici și a abordărilor inovatoare la nivelul Uniunii, programe de formare și de 
schimb, precum și organizarea de seminarii și ateliere; 
b) activitățile de sensibilizare a părților interesate și a publicului larg cu privire la 
politicile și prioritățile Uniunii (vezi prioritatile de mai sus); 
c) dezvoltarea și difuzarea de noi metode și/sau implementarea de noi tehnologii cu 
potențial de transferabilitate semnificativă căatre alte state membre, în special 
activitățile care vizează testarea și validarea rezultatului proiectelor de cercetare 
finanțate de Uniune; 
d) dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unor instrumente de educare sau 
formare, cum ar fi materialele e-learning, spre exemplu; 
e) expunerea lecțiilor învățate și a bunelor practici care să fie transmise în mod activ 
în cadrul RAN (Radicalisation Awareness Network) – rețelei europene privind 
conștientizarea radicalizării; 
f) gestionarea proiectului și evaluarea activităților. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic
s/isfp-2017-ag-rad.html 
 
 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Termen limită 

15 martie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html


 pag. 53 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

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

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

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

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

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

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-
uri. 

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

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in 
Regiunea Dunării 
 

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

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

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

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

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

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

1,46 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/
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Programul „Europa pentru cetățeni″ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile 
comune, precum și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, a valorilor sale și 
a bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de 
rețele.  
Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul UE printr-o 
înțelegere mai bună a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea 
oportunităților de angajament societal și intercultural și de voluntariat la nivelul 
Uniunii. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale, comitete de 
înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de 
învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații de 
supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a politicilor 
publice europene, think-tankuri etc. 
Aplicanții și partenerii pot proveni din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. 
Dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere privind 
participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020, devenind astfel 
eligibile. 

 
Activitati eligibile  
Două componente sunt avute în vedere prin această cerere: 
1. „Memoria europeană″ 
2. „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri): 
• infrățiri între orașe/municipalități, 
• rețele de orașe/municipalități și 
• proiecte ale societății civile. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic
s/isfp-2017-ag-rad.html 
 
 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

01 martie 2018 
03 septembrie 2018 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
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Cererea de propuneri de proiecte 2017 privind corupția 
Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 

polițienească 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Aceasta cerere de propuneri de proiecte urmărește finanțarea proiectelor în 
domeniul informării și comunicării pentru combaterea corupției.  
Obiectivul general al cererii de propuneri este de a dezvolta instrumente pentru 
combaterea corupției.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice de la nivel local, regional și național, entități private nonprofit, 
organizații internaționale. 

 
Activitati eligibile  
Prezenta cerere de propuneri urmarește finanțarea proiectelor în domeniul 
informării și comunicării  pentru combaterea corupție, prin dezvoltarea unor 
instrumente adecvate. 
Corupția este considerată un fenomen complex cu dimensiuni economice, sociale, 
politice și culturale. Deși costul economic exact al acesteia nu poate fi ușor calculat, 
cifrele estimate sunt de aproximativ 120 de miliarde de euro pe an.  
 
Sunt vizate următoarele arii de interes: 
• corupția în bugetare și achiziții publice la nivel local; 
• evaluarea riscurilor și prevenirea corupției în sectoarele cu risc ridicat; 
• prevenirea utilizării serviciilor financiare și profesionale pentru a corupe și 
împotriva spălării veniturilor provenite din corupție; 
• sprijin pentru societatea civilă și cetățeni pentru a expune practici corupte; 
• sprijinirea și acordarea de asistență juridică și tehnică pentru denunțători; 
• cercetarea metodologiei pe tema expunerii corupției în procesul de elaborare și de 
aplicare a legii. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isf
p/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html 
 

 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

Maxim 90% 

Termen limită 

20 martie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html


 pag. 59 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

  

 
Surse de finanțare 

pentru 
 

ONG 



 pag. 60 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul privind efectuarea de lucrări destinate 
eficienței energetice, beneficiari persoane juridice  

Casa Verde PLUS pentru persoane juridice 

Finanțator 

Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Obiectiv 
Obiectivul programului este creşterea numărului de clădiri certificate 
energetic a căror performanţă se îmbunătăţeşte cu cel puţin o clasă de 
eficienţă energetică faţă de cea existentă. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi Administrativ-Teritoriale,  

 Instituţii Publice,  

 Organizaţii nonguvernamentale; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate creşterii 
eficienţei energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru 
mediu. 
 
Tipuri de imobile eligibile: 
Sunt eligibile doar clădirile aflate în proprietatea sau administrarea 
solicitanţilor eligibili, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele 
categorii de persoane/servicii: unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi 
medico-sanitare şi spitale, centre maternale, cămine pentru persoane  
vârstnice, cămine şi cantine sociale, centre de reabilitare, adăposturi de 
noapte, centre de plasament al copilului. 
 
Valoare grant:  
 
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru 
Mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu 
această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat 
conform legii. 
(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național. 
(3) Valoarea finanţarii este de până la maximum 500 000 lei, aferentă 
cheltuielilor eligibile. 
 
Informatii suplimentare  

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php
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PNCDI 2015-2020 (PNCDI III)  
Premierea participarii la Orizont 2020 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

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

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

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

 Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in 
proiecte cu finantare internationala; 

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

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

 25% din valoarea grantului de tip ERC; 

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

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

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

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

 

Guvernul României 

Buget apel 

depunere continua 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16
_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 ianuarie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Programul Operațional Competitivitate (POC) - Axa prioritară 1 - Cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor 
PI 1.a îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență, 
O.S. 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare 
inteligentă și sănătate  
Acțiune: 1.1.1 Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii 
publice de CD/ universităţi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

Nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Creșterea capacității de cercetare prin sprijinirea participării la infrastructurile de 
cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de European Strategy 
Forum on Research Infrastructures (ESFRI) și prin crearea sau modernizarea 
unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate 
în lista/ Roadmap-ul infrastructurilor de cercetare ale României pentru perioada 
2017-2025 . 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (universităţile sau 
institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru 
inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală) care are o relaţie 
de colaborare cu o structură economică de tip cluster sau urmează să facă parte 
dintr-o structură economică de tip cluster emergentă și ale cărei proiecte de 
infrastructură de cercetare sunt incluse în Roadmap-ul național de cercetare. 
 
Activitati eligibile 
Se finanţează numai proiectele a căror arie de cercetare propusă prin proiect se 
concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare: 
- Domeniile de specializare inteligentă: 
• Bioeconomia 
• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate 
• Energie, mediu şi schimbări climatice 
• Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate 
- Sănătate, domeniu prioritar de interes naţional. 
În cadrul prezentului apel de proiecte se va sprijini realizarea de: 
• Instalații, laboratoare fixe sau mobile, centre de cercetare noi sau modernizate, 
• Dotarea cu echipamente şi instrumente de cercetare. 
 
Valoare grant:  
Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 
4.500.000 lei si 92.000.000 lei (echivalentul în lei a 20 milioane Euro). 
Valoarea totală a proiectului nu poate depăşi 250.000.000 lei (50 milioane Euro). 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-
anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-
ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-
investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-
universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/368/am-poc-anun%C5%A3%C4%83-lansarea-spre-consultare-public%C4%83-a-gs-ac%C8%9Biunea-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-%E2%80%9Cproiecte-de-investi%C8%9Bii-pentru-institu%C8%9Bii-publice-de-cd-universit%C4%83%C8%9Bi%E2%80%9D
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POC - Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 
PI 1.a îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență, 
O.S. 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare 
inteligentă și sănătate  
Acțiune: 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel 
național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și 
asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date 
europene și internaționale 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

55.229.410 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Creșterea capacității de cercetare în scopul ridicării nivelului de competitivitate 
științifică pe plan internațional al universităților și institutelor de cercetare. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanții trebuie să fie organizații de drept public de cercetare și diseminare a 
cunoștințelor, cu personalitate juridică. 
- Instituții de învățământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale 
acestora 
- Instituții CD de drept public: institute naționale de cercetare-dezvoltare, 
institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare 
dezvoltare ale academiilor de ramură, institute, centre sau stațiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public o centre 
internaționale de cercetaredezvoltare 
înființate în baza unor acorduri internaționale. 
 
Activitati eligibile 
Prezentul apel are ca scop oferirea suportului pentru dezvoltarea de infrastructuri 
de tip CLOUD, folosind soluții de CLOUD tip privat, dar fiind încurajate şi proiecte 
care dezvoltă soluții de infrastructură conectabilă cu alte resurse existente de 
Cloud, într-un model hibrid. 
Astfel, solicitanții trebuie să fie acceptați într-o structură internațională pentru 
standardizarea, interconectarea și utilizarea resurselor de calcul (memorandum 
de înţelegere sau acord de participare) sau să prezinte un acord de 
interconectare cu sisteme CLOUD europene deținute de centre academice. 
 
1. Achiziția de echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente 
conexe necesare pentru funcționarea centrului de resurse CLOUD și a 
INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE 
2. Achiziția de aplicații informatice și licențe pentru software specifice funcționării 
CLOUD și INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE (inclusiv middleware) 
3. Realizarea de servicii și aplicații informatice necesare pentru administrarea și 
funcționarea centrelor de resurse CLOUD și pentru INFRASTRUCTURILE 
MASIVE DE DATE (altele decât cele achiziționate pe proiect) 
4. Achiziția de servicii de asistență tehnică, consultanță, expertiză; etc. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 5.000.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
Tip de proiect: PROIECTE DE TIP CLOUD și DE INFRASTRUCTURI MASIVE 
DE DATE 
 
http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CL
OUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf 
 

 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2017/24.11.2017/Ghid_draft_CLOUD__v_pentru_publicare__22_noiembrie.pdf
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Programul Operațional Capital Uman (POCU)- Axa prioritară 4 - 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului 
de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

11.764.706 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Institut sau instituție medicală publică, unitate cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticul, stadializarea și 
tratamentul infecțiilor cu virusuri hepatitice de la stadiul de hepatită până la ciroza 
hepatică decompensată și hepatocarcinom.  
Parteneri eligibili: Ministerul Sănătății; Instituțiile si structurile de specialitate ale   
Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la 
nivel național, regional, județean și local; Alte instituții care desfășoară activități 
în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local; 
Institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau 
naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.  
ONG-uri (exclusiv pentru activitatea 3) 
 
Activitati eligibile 
• Elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea infecțiilor 
cronice cu virusuri hepatitice B /D și C 
• Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru profesioniștii 
implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și 
tratamentul hepatitelor virale B/ D și C 
• Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă, beneficiar al 
serviciilor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al 
hepatitelor virale B/ D și C 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
Va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de 
eligibilitate și punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
 
Informatii suplimentare 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-
lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-
programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-
tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-
infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-
i%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

9.01.2018 ora 10.00 - 
29.03.2018, ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/374/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dsprijin-pentru-derularea-programelor-de-depistare-screening-,-stadializare-%C8%99i-acces-la-tratament-al-pacien%C8%9Bilor-cu-boli-hepatice-cronice-secundare-infec%C8%9Biilor-virale-cu-virusuri-hepatitice-b-d-%C8%99i-c-etapa-i%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.v, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea 
capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

70.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Acordarea de sprijin pentru înființarea de structuri de economie socială. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de 
proiecte sunt administratori de schemă pentru entități ale economiei 
sociale, respectiv: 

 entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul 
economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, 
inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale; 

 alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi 
publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici 
și privați, furnizori de servicii sociale organizaţii sindicale şi 
organizații patronale, asociaţii profesionale, ONG-uri. 
 

Activitati eligibile 
Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de 
inserție. Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul entităților nou 
înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere/consultanță în 
domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social. 
Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri 
FSE 
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării 
întreprinderilor 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 3.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-
public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-
pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-
social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16 
 
 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC.  

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

105.989.108,19 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
• Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali 
relevanți/ Furnizori de servicii sociale în condițiile legii  
• Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate 
 
Activitati eligibile 
Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de 
servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate (medico-sociale). 
Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la 
educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ 
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) 
prin acordarea unor pachete integrate. 
Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii. 
Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității. 
Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de 
identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a 
drepturilor de asistență socială. 
Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 
specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și 
voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea. 
Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv cu depunere 
continuă destinat exclusiv comunităților marginalizate din zona rurală și orașe 
până la 20.000 locuitori ale căror strategii de dezvoltare locală au fost aprobate 
de AMPNDR. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/242 
 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/242
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
Obiectivul tematic 8, PI 8.ii, Obiectivul specific 6.1: Creșterea numărului 
de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care 
se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în 
programe de formare profesională inițială 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

16.016.941 Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Apelul finanțează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu 
precădere cel profesional și tehnic prin programul A doua șansă a tinerilor NEETs șomeri, 
cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani înregistrați la SPO, in special a celor din categorii 
defavorizate, roma/rural, să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin 
campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin 
oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și familiile acestora. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Pentru regiunea Nord Est, Inspectoratul  Şcolar Judeţean Neamt 
Solicitantii eligibili in cadrul apelului de proiecte pot depune proiecte in parteneriat cu 
entitățile de mai jos: 
• Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) 
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte 
organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale 
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate juridică 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică 
• Organizaţii sindicale 
• Organizatii Patronate 
• Asociaţii profesionale 
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră 
• Furnizori de servicii de ocupare 
• Camere de comerț, industrie și agricultură 
• ONG-uri 
 
Activitati eligibile 

Activitatea principală obligatorie care va fi finanțată este furnizarea flexibilă de programe 
de ”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul sistemului de învățământ în vederea 
completării/finalizării studiilor, inclusiv prin participarea la programe de formare 
profesională inițială. 
Activități eligibile secundare: 
1. Realizarea unor parteneriate sustenabile cu angajatori locali; 
2. Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și părinții acestora; 
3. Acțiuni și campanii de conștientizare; 
4. Crearea de rețele pentru incluziune socioeducațională; 
5. Furnizarea de măsuri de acompaniament care să asigure încurajarea participării 
tinerilor în programe de A doua șansă în vederea finalizării învățământului obligatoriu, 
inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor tinerilor din grupul țintă; 
6. Alte măsuri inovatoare care sunt asociate unei abordări personalizate a traseului de 
școlarizare a tinerilor NEETs. 
 
Valoare grant:  

Valoarea maximă eligibila a unui proiect este de 1.000.000 euro pentru un număr de 360 
tineri NEETs sprijiniți. 
 
Informatii suplimentare 

Durata maxima de implementare a unui proiect este de 48 luni (în interiorul cărora 
activitatea principală, de furnizare a programului A doua șansă, va reprezenta 80% din 
timpul alocat acțiunilor propuse). 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-
gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-
%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1 
 

 

 
 

 

Termen limită 

04.07.2018, ora 16.00  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/373/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-de-accesare-a-fondurilor-m%C4%83suri-de-educa%C5%A3ie-de-a-doua-%C5%9Fans%C4%83-pentru-tinerii-neets-ap-6-pi-8-ii-os-6-1
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.7, 6.9 si 6.10 - Măsuri de optimizare a ofertelor 

de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.295.248 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea ratei de acces și participare în învățământul terțiar nouniversitar  
Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și 
nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Implementarea activităților pentru creșterea participării la învăţământul terţiar 
nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în 
special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei din 
mediul rural și cursanții/studenții netradiționali 
• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI etc. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 30 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-
gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-
%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-
angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

14.03.2018, ora 16.00  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lanseaz%C4%83-gs-cs-%E2%80%9Dm%C4%83suri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-%C3%AEn-sprijinul-angajabilit%C4%83%C8%9Bii%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.7, 6.9 si 6.10 - Măsuri  integrate pentru cresterea 

participarii studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

71.856.471 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar (inclusiv 
învățământul terțiar non universitar), în special pentru categoriile de cursanți netradiționali 
sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația roma. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și 
sprijin financiar;  
• Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, 
studenți și personal didactic; 
• Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv activități 
de cooperare  transnațională; 
• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate, în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare 
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la 
agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practici; 
• Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic 
susținute din ERASMUS+; 
• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu 
moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-
solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-
particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-
antreprenoriale%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.ii, Obiective specifice 6.9 si 6.10 - Măsuri de optimizare a ofertelor de 

studii  din învățământul superior în sprijinul angajabilității 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.295.248 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și 
nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate 
Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice universitare de a proiecta și oferi 
programe de studii bazate pe nevoile studenților/cursanțil or, in vederea unui răspuns mai 
adecvat cerințelor unei piețe de locuri de muncă în continuă schimbare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Parteneri pot fi: 

ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 
Activitati eligibile 

• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar 
universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu 
moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC 
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul 
terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior 
acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare 
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la 
agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practice; 
• Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic 
susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a acestuia în 
relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere 
se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în 
completarea celor de la nivel național;  
• Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330 
 

 

 
 

 
Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.i, O.S. 6.2:  Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6: Îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 
educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

Educație de calitate în creșe la nivel național 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

27.029.412 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu 
risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor 
din mediul rural; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
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 0-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONGuri; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale).  
 
Activitati eligibile 

• Realizarea și validarea mecanismelor instituționale și de curriculum național obligatoriu 
pentru educația și îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani; 
• Implementarea unui sistem de asigurarea calității educației antepreșcolare; 
• Instituirea și susținerea parteneriatelor locale; 
• Formarea profesională specializată unitară, inițială și/sau continuă a unui număr 
suficient de cadre didactice calificate (educatori puericultori); 
• Sprijinirea familiilor în îndeplinirea rolului de parteneri în experiența educațională 
timpurie a copiilor lor, în special în cazul familiilor cu dificultăți economice; 
• Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru 
învățământul antepreșcolar. 
 
Valoare grant:  

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect în 
valoare de 27.029.412 euro. 
 
Informatii suplimentare 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-
%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-
nivel-national%E2%80%9D 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/285/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-educa%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-cre%C8%99e-la-nivel-national%E2%80%9D
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare 
la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI  

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

84.705.882 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și 
sectorul privat/ centre de CDI; 
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 
Române; 
Academia Română. 
 
Partenerii pot fi instituții similare categoriilor de solicitanți eligibili și/sau categorii de 
organizații detaliate mai jos: 
Angajatori; 
Asociaţii profesionale; 
Camere de comerţ şi industrie; 
 
Este obligatorie includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel puțin unei 
Instituţii de învăţământ (ISCED 8), publice şi private, acreditate. 
 
Activitati eligibile 

• Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de 
servicii de consiliere şi orientare profesională, axate pe dobândirea de competenţe 
transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, formarea de competente 
antreprenoriale în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate 
studenților (ISCED 8). 
• Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul 
cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi 
postdoctorale, cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI. 
• Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul creării 
de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce priveşte complementaritatea 
cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului 
terțiar; 
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ 
sectorul privat către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, 
precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor 
sectorului privat la nivel regional/local. 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329 
 

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea 
numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 

formare profesională adecvate nevoilor specifice - BUNICII 

COMUNITĂȚII - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

15.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  singuri sau în 
parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. organizații ale vârstnicilor) 

 Autorități publice locale  în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. 
organizații ale vârstnicilor) 

 
Activitati eligibile 

 Centre de zi pentru persoane vârstnice existente sau înființate prin 
proiect  

 Centre de zi de  asistență și recuperare; Centre de zi de socializare și 
petrecere a timpului liber (tip club) , servicii de asistență comunitară și 
de promovare a voluntariatului printre persoanele vârstnice, inclusiv 
acompaniate de activități de promovare a participării active a vârstnicilor 
(ex. voluntari). 

 Servicii/unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre 
de preparare și distribuire a hranei: cantine sociale și servicii mobile de 
distribuire a hranei. 

 Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc ajutorul acordat de îngrijitorii 
formali persoanelor vârstnice dependente pentru efectuarea activităților 
de baza și instrumentale ale vieții zilnice. 

 Centrele de preparare și distribuire a hranei realizează activitățile 
specifice unei cantine sociale, precum și, după caz, activități de 
distribuire a hranei la domiciliul persoanelor vârstnice cu deficiențe 
locomotorii, prin intermediul serviciilor de tip masă pe roți. 

 
Vor avea prioritate proiectele din localitățile cu un număr crescut de populație cu 
vârsta de 55 de ani și peste și care nu dispun de servicii sociale de natura celor 
eligibile prin acest program. 
 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea totala de 
400.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv. 
Apelul este destinat exclusiv dezvoltării rețelei naționale de servicii sociale de 
proximitate destinate persoanelor vârstnice dependente sau aflate în risc de 
excluziune socială, precum și promovării îmbătrânirii active. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-
operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-operationale/2014-2020/pocu/67-pocu-ip-prj


 pag. 76 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor care 
părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) 
pregătiți pentru a avea o viață independentă, 4.14 Creșterea 
numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității 

COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – Apelul 1 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv - Creșterea accesului la servicii 
accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituționalizarea copiilor 
aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcționale la 
30.06.2016, cu prioritate: în județele care nu au închis nici un centru de 
plasament în județele în care funcționează peste 3 centre de plasament clasice 
sau a centrelor de plasament clasice în care sunt îngrijiți peste 100 copii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in 
parteneriat cu furnizori de servicii sociale. 
 
Activitati eligibile 

 Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la 
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii 

Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de 
servicii la nivelul comunitatii 

Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau 
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) 

Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii 
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 

Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti 
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare 
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale 
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial, 
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare 
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015, 
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de 
educatie etc). 
 
Valoare grant:  
Valoare minima proiect 450.000 euro  
Valoarea maxima 1.300.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continuă. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program 

 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și 
creșterea gradului de ocupare pentru șomeri și persoane 

inactive 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creşterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii 
de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de 
educație, a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural, în 
special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă 

 Furnizori de formare profesională 

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

 Asociații și fundații 

 Organizații sindicale 

 Organizații patronale 

 Întreprinderi sociale de inserție 

 Organizații de tineret 

 Furnizori de servicii sociale 

 Camere de Comerţ şi Industrie 

 Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii 
 

Activitati eligibile 
 

 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare 

 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a 
adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare) 

 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale 

 Activități de acompaniament, adresate exclusiv persoanelor greu 
ocupabile și foarte greu ocupabile, în vederea sprijinirii acestora să 
participe la activitatea/activitățile proiectului 

 Activități de promovare și animare adresate tuturor persoanelor din 
grupul țintă al proiectului, pentru ca acestea să participe la activitățile 
proiectului. 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro 
 

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

135,66 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 

28 februarie 2018, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 OS 3.9  
 

Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor 
disponibilizați/concediați la schimbare 

Descriere program 

Finanțator 

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

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Angajatori 

 Organizații sindicale 

 Organizații patronale 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă 

 Furnizori de formare profesională 

 Asociații și fundații 

 Camerele de Comerț și Industrie 
 

Activitati eligibile 
 Identificarea și stabilirea de contacte cu reprezentanții legali ai 

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

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

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

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

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

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

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

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 Ministerul Educatiei Nationale, 

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

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

 Instituţii de cult şi asociaţii religioase, 

 Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate, 

 Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii 
sociale, 

 ONG-uri 

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

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

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea numărului de 
persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 
către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament 

precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4.435.338,67 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 
pentru principalele patologii. 
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de 
proiecte îl reprezintă: nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor implicați în 
derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce 
al cancerului de sân. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017) 
Parteneri eligibili: 

Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu 
personalitate juridică 
Institut sau instituție medicală care se organizează și funcționează ca unitate de asistență 
tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a 
cancerului prin screening organizat (conform OMS nr. 377/2017); 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali. 
ONG-uri 
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de eligibilitate 
proiect). 
 
Activitati eligibile 

Organizarea centrului de referință pentru programele regionale de screening al cancerului 
mamar. 
Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului de sân (ex. mamografie digitală/ ecografie/ biopsie/ 
tratament/ urmărire în timp etc.) 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii 
implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 
al leziunilor mamare incipiente 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening 
al cancerului de sân 
 
Valoare grant:  

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro. 
În contextul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice va fi aprobat un 
singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate și 
punctajul cel mai mare în etapa de evaluare tehnică financiară. 

 
Informatii suplimentare 

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

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-
%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-
responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-
derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-
tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D 

 
 

 

Termen limită 

31.01.2018 ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/274/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Dfii-responsabil%C4%83-de-s%C4%83n%C4%83tatea-ta-%E2%80%93-sprijin-pentru-derularea-programelor-de-preven%C8%9Bie,-depistare-precoce,-diagnostic-%C8%99i-tratament-precoce-al-cancerului-de-s%C3%A2n-etapa-i%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.9 Creșterea 
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

2 mil. Euro pentru 
RNE 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul acestor 
apeluri de proiecte îl reprezintă: număr crescut de persoane care beneficiază de 
programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce 
(screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
- Institut sau instituţie medicală – 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  
Furnizori de servicii medicale în sistemul public/ contract cu CASS  
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de 
eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Furnizarea programelor şi serviciilor de sănătate esenţiale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal. 
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de 
îngrijire a gravidei și copilului. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect per fiecare din regiunile vizate de 
prezentul ghid este de 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-
specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-
a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/263/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-ghidul-solicitantului-conditii-specifice%E2%80%9D-%E2%80%9Dprograme-regionale-de-%C3%AEngrijire-a-gravidei-%C5%9Fi-copilului-etapa-ii%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

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

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

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

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

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

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

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

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/294/pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%C8%99i-deschide-apelul-de-proiecte-de-tip-non-competitiv-%E2%80%9Ecurriculum-na%C8%9Bional-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99i-gimnazial%E2%80%9D
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul 
productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, acord 
de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni de 
promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4–OS 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a 

biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate  

Finanțator 

UE (FC) si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

300,9 mil Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Promovarea măsurilor de conservare a biodiversității în conformitate cu Cadrul 
de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeană pentru 
Biodiversitate 2020 ṣi cu Strategia Națională ṣi Planul de Acțiune pentru 
Conservarea Biodiversității 2014 – 2020. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate APM / instituția care este 
responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate 

 ONG-uri 

 Universități 

 Institute de cercetare/ muzee 

 MM, ANPM 

 Alte instituții publice 
 
Activitati eligibile 
D. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv 
cele situate în mediul marin) ṣi pentru speciile de interes comunitar 
neacoperite de proiectele finanțate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 
57/2007, cu modificările ulterioare) 

E. Implementarea planurilor de management /seturilor de măsuri de 
conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate ṣi pentru 
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin) 

F. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității ṣi 
ecosistemelor (monitorizarea ṣi evaluarea speciilor ṣi habitatelor, inclusiv a 
speciilor invazive etc.). 

 
Valoare grant:  
Valoare maximă proiect: 
Acțiunea A 5.000.000 euro 
Acțiunea B 10.000.000 euro 
Acțiunea C 20.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare  
Atenţie! Un proiect se poate adresa unui singur tip de acţiuni finanţabile în cadrul 
Axei Prioritare 4, Obiectivul Specific 4.1, respectiv fie unei acţiuni de tip A, fie 
unei acţiuni de tip B sau C. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-
cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-
a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-
degradate 
 

 

Termen limită 

30 iunie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 
Componenta A – Infrastructura de inovare si transfer tehnologic 

(ITT) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban 
şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Entitati de inovare si transfer tehnologic acreditate sau care urmeaza 
a fi acreditate conform legislatiei in vigoare 
 

Important: Sunt eligibili solicitantii si proiectele care au parcurs etapele 2-3 
ale mecanismului de implementare aferent Axei prioritare 1. Astfel pot fi 
depuse cereri de finantare doar de catre entitatile care au inaintat scrisori 
de intentie si care sunt incluse in portofoliul regional al Documentelor cadru 
pentru strategia de cercetare si inovare regionala pentru specializare 
inteligenta. 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer 
tehnologic (ITT), respectiv constructia, modernizarea, extinderea si 
dotarea cu echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele 
decat cele oferite de angajatii centrelor de inovare si transfer 
tehnologic); 
 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 
maxim 3.000.000 Euro 

Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-a 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

11,56 mil.Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic, PI 1.1, 

Componenta B – Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic in domenii de specializare inteligenta 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Parcuri stiintifice si tehnologice constituite in conformitate cu 
legislatia in vigoare 
 

Important: Sunt eligibili solicitantii si proiectele care au parcurs etapele 
2-3 ale mecanismului de implementare aferent Axei prioritare 1. Astfel pot 
fi depuse cereri de finantare doar de catre entitatile care au inaintat 
scrisori de intentie si care sunt incluse in portofoliul regional al 
Documentelor cadru pentru strategia de cercetare si inovare regionala 
pentru specializare inteligenta. 

 
Activitati eligibile 
 

 crearea si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice, 
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu 
echipamente si software necesare; 

 achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele 
decat cele oferite de angajatii parcurilor stiintifice si tehnologice); 
 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro 
si maximum valoarea alocarii regionala pentru prezentul apel/ fiecare 
regiune de dezvoltare in parte. 

Informatii suplimentare: http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-b 
 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

14,95 mil.Euro 
pentru RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de 
afaceri (autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau 
consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, 
centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert, 
societatile, societatile cooperative, asociatiile si fundatiile, patronatele, 
sindicatele) 

•    Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri; 
 

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 
•    Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spatiilor 
aferente si dotarea acestora cu active corporale si necorporale. 
Este eligibila inclusiv reabilitarea/ reconversia unui imobil existent neutilizat si 
dotarea acestuia cu active corporale si necorporale, in scopul crearii unui 
incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se intelege acel imobil care nu a 
fost utilizat in nicio activitate, in anul curent depunerii cererii de finantare si in 
ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finantare. 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 
•    Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu 
investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (crearea, 
dotarea incubatoarelor de afaceri). Este optionala includerea, in proiect, a 
investitiilor in active necorporale finantabile prin ajutor de stat regional sau a 
investitiilor finantabile prin ajutor de minimis (e.g. dezvoltarea serviciilor 

prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri). Componenta de minimis nu 
poate depăși însă 50% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea 
eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a 
cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis). 

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

05.02.2018, ora 12:00 - 

07.05.2018, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati 
 

 
DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este 
dedicat persoanelor cu dizabilitati.    
 
Categorii solicitanti eligibili 

C. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

D. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in 

parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri/ 

unitati de cult. 

Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de imobile pentru 

înființarea centrelor de zi, destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi; 

 construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de imobile 

pentru înființarea de locuinţe protejate pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi. 

Informatii suplimentare 
 
Apelul de proiecte este de tip non-competitiv și este destinat obiectivului 
de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din centrele 
rezidențiale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari)  și foarte mari 
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.   
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie și obțin 
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea 
depunerii cererii de finanțare, conform principiului “primul venit, primul 
servit”. 
O cerere de finanțare respinsă în etapa de verificare a conformității 
administrative și eligibilității, poate fi corectată și redepusă în cadrul 
prezentului apel de proiecte în limita termenului de depunere proiecte. 
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea 
maxima eligibila a unui proiect porneste de la 513.000 euro (in cazul 
pachetului minim format din trei obiective de investitii: 2 locuinte si 1 centru 
de zi) si ajunge la cel mult 923.000 euro, in cazul pachetului de maxim 5 
obiective de investitii (cel mult 4 locuinte protejate si un centru de zi). 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b 
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

16,65 milioane euro  

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

20.01.2018, ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii 
 

 
DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului 
vulnerabil ”copii”, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament 
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au 
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de 
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70 
copii.    
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea 
pot incheia parteneriate cu:  
A.    Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea 
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. 
B.    Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii, 
conform legislatiei aplicabile in vigoare: 
•    asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania,  
•       unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania  si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte 
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din 
parteneriat. 
Criterii de eligibilitate 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale 

fara componenta rezidentiala, destinata copiilor 

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ 

apartamente, etc., pentru copii 

Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere (6 
luni) şi este destinat proiectelor ce decurg din îndeplinirea cerinţei Comisiei Europene 
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfăşurată de către 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), prin 
intermediul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din 
instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate, SIPOCA 2”. 
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare şi selecţie, obținând punctajul minim 
de 50 puncte, vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, conform 
principiului: „primul venit, primul servit”. 
 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

73,41 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

30.03.2018, ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
O.S.13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 

mijlocii din România 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Prin O.S. 13.1 se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi 
cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din orașele de 
mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în general. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile administrativ teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori, cu 
excepția celor 40 de municipii reședință de județ; 
Parteneriate dintre unitatile administrativ-teritoriale orase/ municipii (un oras/ 
municipiu) eligibile in cadrul O.S. 13.1 si/sau cu UAT judetul si/sau cu institutii 
publice cu personalitate juridica din subordinea UAT oras /municipiu/ judet, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale si/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori 
de servicii sociale; 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii: 

C. Imbunatatirea serviciilor sociale, educationale si cultural-
recreative (In aceasta categorie sunt incluse activitatile eligibile privind 
construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea si dotarea 
cladirilor in care se desfasoara sau se vor desfasura activitati sociale, 
educationale, culturale si recreative) 

D. Imbunatatirea spatiilor publice urbane (In aceasta categorie sunt 
sprijinite activitatile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ 
reabilitarea infrastructurii publice urbane) 

Investitiile realizate prin proiect trebuie justificate din perspectiva contributiei lor la 
revitalizarea fizica, sociala si economica (a se vedea P.I. 9b) si la imbunatatirea 
calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii, respectiv, in functie de nevoile 
locale identificate si de activitatile proiectului, la: 

 reducerea excluziunii socio-spatiale sau sociale a locuitorilor, mai ales a 
celor ce fac parte din grupurile vulnerabile; 

 dezvoltarea capitalului uman (inscrierea in invatamantul anteprescolar si 
prescolar, reducerea abandonului scolar, in principal in randul grupurilor 
vulnerabile etc); 

 dezvoltarea posibilitatilor de petrecere a timpului liber; 

 reducerea infractionalitatii; 

 imbunatatirea conditiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile; 

 imbunatatirea accesibilitatii, atractivitatii si calitatii mediului urban etc; 

Acest apel este necompetitiv, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar 
evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui ”primul venit, primul servit”. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si maxim 
5.000.000 Euro 
 

Informatii suplimentare:  
 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-9b-obiectivul-specific-13.1 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

27 mil.Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-9b-obiectivul-specific-13.1
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Acțiune de sprijin pentru activități care vizează combaterea 
radicalizării 
Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 

Polițienească 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Prevenirea și combaterea radicalizării care duce la extremismul violent. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Autorități publice de la nivel local, regional și național, entități private. 
Entitățile private orientate spre profit nu pot participa la proiect decât în parteneriat 
cu o autoritate publică. 

 
Activitati eligibile  
Priorități: 
1. creșterea gradului de conștientizare, protejarea și consolidarea rezistenței 
persoanelor, în special a grupurilor vulnerabile (cum ar fi copiii, tinerii, etc.), la 
polarizare; 
2. dezvoltarea unor programe de ieșire din radicalism care să permită indivizilor 
radicalizați, printro abordare multi-instituṭională integrată, să se deradicalizeze, 
dezangajeze și reintegreze. 
a) activitățile care promovează crearea de rețele, parteneriatele public-privat, 
încrederea reciprocă, întelegerea și învățarea, identificarea și diseminarea bunelor 
practici și a abordărilor inovatoare la nivelul Uniunii, programe de formare și de 
schimb, precum și organizarea de seminarii și ateliere; 
b) activitățile de sensibilizare a părților interesate și a publicului larg cu privire la 
politicile și prioritățile Uniunii (vezi prioritatile de mai sus); 
c) dezvoltarea și difuzarea de noi metode și/sau implementarea de noi tehnologii cu 
potențial de transferabilitate semnificativă căatre alte state membre, în special 
activitățile care vizează testarea și validarea rezultatului proiectelor de cercetare 
finanțate de Uniune; 
d) dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unor instrumente de educare sau 
formare, cum ar fi materialele e-learning, spre exemplu; 
e) expunerea lecțiilor învățate și a bunelor practici care să fie transmise în mod activ 
în cadrul RAN (Radicalisation Awareness Network) – rețelei europene privind 
conștientizarea radicalizării; 
f) gestionarea proiectului și evaluarea activităților. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic
s/isfp-2017-ag-rad.html 
 
 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

90% 

Termen limită 

15 martie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
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Programul ERASMUS 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

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

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

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

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

1,46 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/
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Programul „Europa pentru cetățeni″ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile 
comune, precum și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, a valorilor sale și 
a bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de 
rețele.  
Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul UE printr-o 
înțelegere mai bună a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea 
oportunităților de angajament societal și intercultural și de voluntariat la nivelul 
Uniunii. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale, comitete de 
înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de 
învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații de 
supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a politicilor 
publice europene, think-tankuri etc. 
Aplicanții și partenerii pot proveni din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. 
Dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere privind 
participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020, devenind astfel 
eligibile. 

 
Activitati eligibile  
Două componente sunt avute în vedere prin această cerere: 
1. „Memoria europeană″ 
2. „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri): 
• infrățiri între orașe/municipalități, 
• rețele de orașe/municipalități și 
• proiecte ale societății civile. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topic
s/isfp-2017-ag-rad.html 
 
 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

01 martie 2018 
03 septembrie 2018 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-rad.html
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Programul National de Sprijin a Romaniei in sectorul 
vitivinicol 2014-2018 

 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

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

 Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

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

 

Activitati eligibile 
 

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

 restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

 asigurarea recoltei; 

 investiţii; 

 distilarea subproduselor. 
 

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

 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

 
 
Descriere program 

Finanțator 

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

 Tehnologii viitoare si emergente 

 Actiunile Marie Curie 

 Infrastructuri de cercetare 

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

 Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 

 Nanotehnologii si materiale avansate 

 Spatiu 

 Accesul la finantarea de risc 

 Inovarea in IMM-uri 

 Tehnologii generice esentiale (KET) 
Provocari societale 

 Sanatate, schimbari demografice si bunastare 

 Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 

 Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate 

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

 Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive 

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

 Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si 
cetatenilor sai 

Alte activitati 

 Raspandirea excelentei si largirea participarii 

 Stiinta cu si pentru societate 
 

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

 

Comisia Europeană 

80 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2014-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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Program Orizont 2020 

 
 
Descriere program 

Finanțator 

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

 Tehnologii viitoare si emergente 

 Actiunile Marie Curie 

 Infrastructuri de cercetare 

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

 Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 

 Nanotehnologii si materiale avansate 

 Spatiu 

 Accesul la finantarea de risc 

 Inovarea in IMM-uri 

 Tehnologii generice esentiale (KET) 
Provocari societale 

 Sanatate, schimbari demografice si bunastare 

 Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 

 Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate 

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

 Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive 

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

 Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si 
cetatenilor sai 

Alte activitati 

 Raspandirea excelentei si largirea participarii 

 Stiinta cu si pentru societate 
 

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

 

Comisia Europeană 

80 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2014-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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Cererea de propuneri de proiecte 2017 privind corupția 
Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 

polițienească 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Aceasta cerere de propuneri de proiecte urmărește finanțarea proiectelor în 
domeniul informării și comunicării pentru combaterea corupției.  
Obiectivul general al cererii de propuneri este de a dezvolta instrumente pentru 
combaterea corupției.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorități publice de la nivel local, regional și național, entități private nonprofit, 
organizații internaționale. 

 
Activitati eligibile  
Prezenta cerere de propuneri urmarește finanțarea proiectelor în domeniul 
informării și comunicării  pentru combaterea corupție, prin dezvoltarea unor 
instrumente adecvate. 
Corupția este considerată un fenomen complex cu dimensiuni economice, sociale, 
politice și culturale. Deși costul economic exact al acesteia nu poate fi ușor calculat, 
cifrele estimate sunt de aproximativ 120 de miliarde de euro pe an.  
 
Sunt vizate următoarele arii de interes: 
• corupția în bugetare și achiziții publice la nivel local; 
• evaluarea riscurilor și prevenirea corupției în sectoarele cu risc ridicat; 
• prevenirea utilizării serviciilor financiare și profesionale pentru a corupe și 
împotriva spălării veniturilor provenite din corupție; 
• sprijin pentru societatea civilă și cetățeni pentru a expune practici corupte; 
• sprijinirea și acordarea de asistență juridică și tehnică pentru denunțători; 
• cercetarea metodologiei pe tema expunerii corupției în procesul de elaborare și de 
aplicare a legii. 

 
Valoare grant:  
Variabila 
 
Informatii suplimentare 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isf
p/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html 
 

 

Uniunea Europeană 

Buget 2014-2020 

variabil 

Finanțare primită (%) 

Maxim 90% 

Termen limită 

20 martie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

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

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

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

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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PNCDI 2015-2020 (PNCDI III)  
Premierea participarii la Orizont 2020 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

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

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

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

 Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in 
proiecte cu finantare internationala; 

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

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

 25% din valoarea grantului de tip ERC; 

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

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

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

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

 

Guvernul României 

Buget apel 

depunere continua 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
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Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
societatilor prin investitii realizate de investitorii 
individuali in conditiile Legii nr. 120/2015 privind 
stimularea investitorilor individuali - business 
angels 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Obiectivul schemei este de a sprijini dezvoltarea microintreprinderilor 
si a intreprinderilor mici prin investitii de capital financiar realizate de 
investitorii individuali business angels in conditiile Legii nr. 120/2015. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Microintreprinderi si intreprinderi mici care realizeaza investitii in 
domeniile eligibile prevazute de schema. 
 
Activitati eligibile 
 
Prin acordarea ajutorului de minimis, se intelege recunoasterea 
caracterului de ajutor de minimis pentru investitia, efectuata intr-o 
societate, prin majorare de capital social, de catre o persoana fizica, 
beneficiara de facilitati fiscale conform Legii nr. 120/2015. 
 
Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui ajutor de minimis, 
intrucat este realizata in vederea acordarii de facilitati fiscale persoanei 
fizice, in calitate de investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de 
stat prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de impozite. 
 
Investitorul, asociatii societatii si societatea solicitanta vor incheia, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2015, un acord de contributie in 
care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea 
de parti sociale si prima de emisiune. In acordul de contributie se va 
mentiona si planul de afaceri pentru care investitorul va investi si care va 
fi intocmit intr-o forma agreata in comun de investitor si societate. 
 
Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa ca aport in numerar la 
majorarea capitalului social, ce va constitui ajutor de minimis pentru 
societate. 
 
Societatea va declara pe proprie raspundere suma convenita, in baza 
careia investitorul va beneficia de prevederile Legii nr. 120/2015. 
 
Valoare grant 
 
Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate societatii nu poate 
depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani 
fiscali consecutivi 
 
Informatii suplimentare 
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-
dezbatere-publica 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
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Programul “Primul centru de agrement” 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Stimularea initiativei private, prin facilitarea accesului la finantare (statul 
garanteaza pentru investitii considerate de catre institutiile de creditare 
ca fiind de risc, pentru ca antreprenorii nu au capacitatea de a oferi 
suficiente garantii), crearea si mentinerea de locuri de munca, precum si 
extinderea sezonului turistic 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
IMM-urile din sectorul turismului, care isi propun sa infiinteze/dezvolte 
centre de agrement 
 
Activitati eligibile 
 
Programul sustine realizarea de investitii pentru crearea infrastructurii 
necesare desfasurarii activitatilor de agrement, prin acordarea de garantii 
de catre stat in procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim 
240.000 de euro/1milion de lei/investitie) pentru creditele de investitii 
destinate infiintarii si dezvoltarii centrelor de acest tip. 
 
Valoare grant 
 
Garantii pentru creditele de investitii in procent de maximum 80%, 
echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investitie 
 
Informatii suplimentare 
 
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-
de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.80% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1a Investitii in exploatatii 

pomicole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si 
echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de 
procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor 
existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

 grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative 
agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației 
naționale în vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu 
condiția ca investițiile realizate să deservească interesele 
propriilor membri. 

Activitati eligibile 

 investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv  
in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului 
de masini si utilaje agricole; 

 investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole,  
inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor; 

 infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul  
fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la 
poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate 
exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a 
proiectului; 

  investitii in producerea si utilizarea energiei din surse  
regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu 
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrulfermei, ca si 
componenta secundara inc adrul unui proiect de investitii, iar energia 
obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu; 

 investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica  
si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in 
cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv 
consumului propriu; 

 infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei,  
inclusiv  utilitati si racordari; 

 investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul  
tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care 
sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul 
instalarii; 

 investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci 
 
Valoare grant: variabila 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

100 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 iunie 2018, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.5 - Schema pentru micii fermieri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Comasarea exploatatiilor agricole 

 Reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Micii fermierii ale caror exploatatii agricole indeplinesc conditiile din 
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si au aplicat 
cel putin un an aceasta schema, detin in proprietate terenul/animalele ce 
urmeaza a fi transferate si sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt 
fermier intreaga exploatatie (detinuta in proprietate) si drepturile de plata 
corespunzatoare. 
Solicitanţii (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul 
financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: 

 să fie persoane fizice sau juridice române; 

 să acţioneze în nume propriu; 

 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii 
de Finanțare; 

 să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri 
din Pilonul I; 

 să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau 
terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul 
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează 
a fi transferată/ care a fost transferată; 

 să se angajeze să transfere definitiv / să fi transferat definitiv către 
alt fermier întreaga sa exploataţie (cel putin terenurile sau terenurile 
și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei 
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată 
corespunzătoare; 

 să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în 
sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a 
proiectului. 

 
Activitati eligibile 
 
Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand cu data 
transferului si pana la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma 
anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul a primit-o in ultimul an in 
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I. 
 
Valoare grant: variabila 

 
Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_
5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 

11 mai 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO


 pag. 108 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea 
dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru 
a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita 
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea 
unor categorii noi de consumatori.  
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea 
dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un 
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de 
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul 
agricol/pomicol, in functie de submasura. 

 Fermieri; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

 Organizatii neguvernamentale; 

 Consilii locale; 

 Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de 
agrement si de alimentatie publica. 
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati 
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, întreprindere 
individuala, întreprindere familiala). 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau 
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin 
doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu 
produse alimentare), si/sau 

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi. 
 

Valoare grant:  
Maxim 100.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

4 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 ianuarie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,  
Actiune 1.2.1 Proiect tehnologic inovativ  

) 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi 
care urmaresc introducerea inovarii in activitatea proprie prin proiecte care 
dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite, in scopul 
productiei si comercializarii, bazate pe cercetare sau pe drepturi de proprietate 
industriala. 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderile mari, mijlocii sau mici din Romania cu activitate de cercetare-
dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie 
obiectul principal de activitate. 
Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant 
întreprindere sau in consortiu de catre un solicitant intreprindere, care este 
coordonator al proiectului, si una sau maxim doua organizatii de cercetare 
partenere, cu care se realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in colaborare 
efectiva.  
Organizatiile de cercetare pot fi: 
- institutii de invatamant superior 
- institutii cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72) 
- institutii cu activitate principala diseminarea la scara larga a rezultatelor unor 
activitati CD prin predare, publicare sau transfer de cunostinte 
 

Activitati eligibile 
 Cercetare industriala 

 Dezvoltare experimentala 

 Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD 

 Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor 
si altor active necorporale 

 Alte activitati de inovare: - detasarea de personal cu inalta calificare - 
achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii - achizitia de 
servicii de sprijinire a inovarii 

 Inovare de proces si organizationala 

 Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a 
rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare 

Prezenta in proiect a activitatilor de dezvoltare experimentala este obligatorie. 
Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor 
cercetarii (investitii initiale pentru inovare) este obligatorie. 
 
Pentru ca propunerea de proiect a unui consortiu sa fie eligibila pentru finantare, 
activitatea desfasurata de solicitantul intreprindere, coordonator al proiectului, 
trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile ale proiectului prin 
asistenta financiara nerambursabila ce revine intreprinderii si contributia privata 
a acesteia la cheltuielile eligibile. 

 
Valoare grant: max.22.500.000 lei  
Contributia beneficiarului este variabila. Pentru activitatile realizate de 
organizatiile de cercetare partenere –0%. Pentru intreprinderi, cotele de finantare 
se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de 
activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica). 

 
Informatii suplimentare: 
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-
1/proiect-tehnologic-inovativ/ghid-proiect-tehnologic-inovativ.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

286.384.700 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

15 februarie 2018, ora 

23.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/ghid-proiect-tehnologic-inovativ.pdf
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/ghid-proiect-tehnologic-inovativ.pdf
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  
Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și 
creșterea gradului de ocupare pentru șomeri și persoane 

inactive 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creşterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii 
de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de 
educație, a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural, în 
special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă 

 Furnizori de formare profesională 

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

 Asociații și fundații 

 Organizații sindicale 

 Organizații patronale 

 Întreprinderi sociale de inserție 

 Organizații de tineret 

 Furnizori de servicii sociale 

 Camere de Comerţ şi Industrie 

 Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii 
 

Activitati eligibile 
 

 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare 

 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a 
adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare) 

 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale 

 Activități de acompaniament, adresate exclusiv persoanelor greu 
ocupabile și foarte greu ocupabile, în vederea sprijinirii acestora să 
participe la activitatea/activitățile proiectului 

 Activități de promovare și animare adresate tuturor persoanelor din 
grupul țintă al proiectului, pentru ca acestea să participe la activitățile 
proiectului. 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro 
 

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

135,66 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.85% 

Termen limită 

28 februarie 2018, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
PI 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale 
în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a 
facilita accesul la ocuparea forței de muncă 
OS 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială 
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Acordarea de sprijin pentru înființarea de structuri de economie 
socială. 
  

Categorii solicitanti eligibili 
 
Administratori de schemă pentru entități ale economiei sociale, 
respectiv:  

 entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din 
sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în 
parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale 
sau locale; 

 alte entități relevante - furnizori de formare profesională 
autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare 
acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale 
organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii 
profesionale, ONG-uri. 

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie 
socială trebuie să demonstreze desfășurarea, între 1 ianuarie 2014 și 
data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau 
consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri. 
 
Activitati eligibile 
Acţiunile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de 
inserție. 
Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul entităților nou 
înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere/consultanță în 
domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social. 
Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de 
implementare: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri 
FSE 
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării 
întreprinderilor 
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate 
(Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia) 

 

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 Euro. 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-
public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-
%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-
de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16 
 
 
 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/359/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Bare-de-structuri-de-economie-social%C4%83%E2%80%9D-ap-4-pi-9-v-os-4-16
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 - Locuri de muncă pentru toți 
Inovare prin formare  
AP3/PI 10iii/OS 3.12 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente 
Sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI 
ale angajaților. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Solicitanții eligibili sunt angajatori, întreprinderi mari, constituite ca 
societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. O întreprindere mare 
reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică 
care are cel puțin 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală 
netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active 
totale care depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. 
 
Solicitanții eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea într-unul din 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI (conform tabelului nr. 2 din HG nr. 775/2015 privind 
aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020). 
 
Activitati eligibile 
 

 Acțiuni care vizează angajații din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI 
 

 Acțiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este 
de 225.000 euro. 
 
Valoarea maximă a unui proiect în cadrul acestui apel este de 500.000 
euro. 
 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-
pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-
%E2%80%9Einovare-prin-formare 
 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 - Locuri de muncă pentru toți 
PI 8.v- Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la 
schimbare 

OS 3.8 Romania profesionala – Intreprinderi competitive 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, 
metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și 
de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la 
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Angajatori (întreprinderi mari  constituite conform Legii nr. 31/1990 - 
Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare), persoane juridice de drept privat cu scop 
patrimonial; 
 
Sunt eligibili de asemenea și solicitanții care intenționează să-și 
adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre 
aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă 
menționate anterior, până la data semnării contractului de finanțare 
nerambursabilă, într-o activitate principală sau secundară al cărei cod 
CAEN se regăsește în anexa 9 – Lista aferentă codurilor CAEN 
aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în  Strategia 
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. În acest caz, solicitantul 
va menționa în mod expres aceste aspecte în cererea de finanțare. 
 
Activitati eligibile 
 

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

 Organizarea și derularea de programe de formare profesională 
pentru angajații din departamentele de resurse umane și/sau 
activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, 
“evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante 
pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante 
și obligatorii 
 

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 140.000 Euro. 
 

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

15.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.50% 

Termen limită 

28 februarie 2018, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP3 OS 3.9  
 

Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor 
disponibilizați/concediați la schimbare 

Descriere program 

Finanțator 

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

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Angajatori 

 Organizații sindicale 

 Organizații patronale 

 Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de 
muncă 

 Furnizori de formare profesională 

 Asociații și fundații 

 Camerele de Comerț și Industrie 
 

Activitati eligibile 
 Identificarea și stabilirea de contacte cu reprezentanții legali ai 

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

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

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

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

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

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

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

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 Ministerul Educatiei Nationale, 

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

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

 Instituţii de cult şi asociaţii religioase, 

 Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate, 

 Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii 
sociale, 

 ONG-uri 

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

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

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

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 - Educație și competențe 
MĂSURI  INTEGRATE PENTRU CRESTEREA PARTICIPARII 
STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA 
PROGRAME ANTREPRENORIALE 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar (inclusiv 
învățământul terțiar non universitar), în special pentru categoriile de cursanți 
netradiționali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația 
roma 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private. 
Sunt încurajate parteneriatele cu: 

 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti 

 Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și 
private 
 

Activitati eligibile 
 Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă 

educațională și sprijin financiar; 

 Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune 
derulate cu elevi, studenți și personal didactic; 

 Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, 
inclusiv activități de cooperare transnațională; 

 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 
instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce privește 
conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare moderne şi 
flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire 
la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de 
bune practici; 

 Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale 
personalului didactic susținute din ERASMUS+; 

 Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul 
terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor 
de învăţământ superior acreditate care să promoveze experienţe de 
învăţare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, 
promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, 
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 
 

Valoare grant:  
Maxim 1.500.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-
public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-
integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-
studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-
antreprenoriale%E2%80%9D 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/331/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Em%C4%83suri-integrate-pentru-cre%C5%9Fterea-particip%C4%83rii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 - Educație și competențe 
MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII  
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL 

ANGAJABILITĂȚII 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  

 Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul 
terțiar universitar și nonuniversitar organizat în cadrul instituțiilor 
de învățământ superior acreditate  

 Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice universitare de a 
proiecta și oferi programe de studii bazate pe nevoile 
studenților/cursanților, in vederea unui răspuns mai adecvat 
cerințelor unei piețe de locuri de muncă în continuă schimbare. 

 

Categorii solicitanti eligibili 
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private 
Partenerii pot fi instituții similare categoriilor de solicitanți eligibili și/sau 
categorii de organizații detaliate mai jos: 

 ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 

 Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și 
private 
 

Activitati eligibile 
 Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul 

terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor 
de învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de 
învăţare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, 
promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile 
pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, 
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 
• Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din 
învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 
instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce privește 
conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare moderne şi 
flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire 
la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de 
bune practici; 
• Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale 
personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării  
stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se bazează 
inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, 
în completarea celor de la nivel național; 
• Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnaționala 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 1.500.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/330
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 - Educație și competențe 
 
Sprijin pentru  doctoranzi și cercetători post-doctorat 

 

Descriere program 

Finanțator 

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

 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; 
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre 
acestea și sectorul privat/centre de CDI; 
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale 
Academiei Române; 
Academia Română. 
Partenerii pot fi instituții similare categoriilor de solicitanți eligibili și/sau categorii 
de organizații detaliate mai jos: 

 Angajatori; 

 Asociaţii profesionale; 

 Camere de comerţ şi industrie; 
Este obligatorie includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel 
puțin unei Instituţii de învăţământ (ISCED 8), publice şi private, acreditate. 
Intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se adresează regiunilor mai puțin 
dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud- 
Muntenia. 
 

Activitati eligibile 
 Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, 

furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională, axate pe dobândirea 
de competenţe transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, formarea de 
competente antreprenoriale în special în sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI adresate studenților (ISCED 8). 
• Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din 
domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de 
studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie 
deosebită acordată sectoarelor economice cu potential competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
• Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul 
creării de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce priveşte 
complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în 
sprijinul internaționalizării învățământului terțiar; 
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/ sectorul privat către instituţiile de învăţământ superior privind nevoile 
lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru 
a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/local. 
 

Valoare grant:  
Maxim 1.500.000 euro 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) – sectorul 

productie 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor 
industriali 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.752.941 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Capacitate intarita a producatorilor industriali de a identifica si 
implementa masuri de eficienta energetica prin introducerea de sisteme 
de monitorizare, in vederea inregistrarii de economii in consumul de 
energie  si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor 
sprijinite 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite 
drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie 
implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a 
soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să 
existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale 
aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice 
 
Activitati eligibile 
Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului 
de energie la nivelul platformei industriale; 

 Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, 
autorizatiilor etc); 
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori 
pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi 
dispozitive de control pentru date de proces industrial;  
- RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date 
din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, 
staţie;  
- Sistem de comunicare date; 
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi 
care este legată de toate echipamentele şi subsistemele); 
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare 
a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni. 
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare 
implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări 
energetice, analizoare de gaze, etc). 

 Managementul proiectului, auditul proiectului; 

 Informare si publicitate. 
 

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o 
întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia- mică, mijlocie sau mare) 
nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul 
Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 ianuarie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6–Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara 

produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

63.529.412 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea de actiuni de reducere a emisiilor de carbon si de crestere a 
eficientei energetice prin instalarea de noi capacitati /modernizarea 
capacitatilor de cogenerare de inalta eficienta. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Societatile comerciale din industrie care inregistreaza consumuri 
energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util 
de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de 
minim 4.000 h/an; 

 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care 
inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care 
poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele 
industriale cu o durata de minim 4.000h/an, pentru investitiile 
privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta. 

 
Activitati eligibile 
 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa la 
nivelul intreprinderilor; 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din 
procese industriale la nivelul intreprinderilor. 
 

Valoare grant:  
 
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu 
poate depăşi 15.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna 
anterioară depunerii cererii de finanţare / proiect de investiţii. 
 
Informatii suplimentare: 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP3–OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa 
uzata  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

4,2 mld. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 
 
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea 
conformarii cu cerintele directivelor din sector. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata 

 Primaria Municipiului Bucuresti 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu 
Administratia Nationala ”Apele Romane” si Ministerul Sanatatii 

 
Activitati eligibile 
 

 Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate) 

 Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea 
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei 
potabile 

 Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 si post 2020 (dupa caz) 

 
Valoare grant:  
 
Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 
proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 
milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor 
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la 
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu 
depășesc acest proiect sunt proiecte non-majore. 
 
Informatii suplimentare  
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2018 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 
PI 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul 
urban şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau 
regionale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Unităţi şi instituţii de drept public 

 Unităţi şi insituţii de drept privat 

 Forme asociative între acestea 
 

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi 
depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la 
exprimarea interesului pentru prezentul apel. 
 
Activitati eligibile 
 

 crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer 
tehnologic (ITT), respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu 
echipamente și software necesare 

 achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele 
decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer 
tehnologic) 
 

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul 
scrisorilor de intenţie, conform mecanismului de implementare a axei 
prioritare 1. 

 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si 
maxim 3.000.000 Euro 
 
În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis: 
Minim 100.000 Euro 
Maxim 200.000 Euro 
 
Contribuția beneficiarului:  
 
Pentru componenta de ajutor regional: 
Minim 50% în cazul întreprinderilor mari 
Minim 40% în cazul întreprinderilor mijlocii 
Minim 30% în cazul întreprinderilor mici si microintreprinderi 
 
Pentru componenta de ajutor de minimis: 
Minim 10% 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-a 
 
 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

11,56 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-a
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 

PI 1.1, Operatiunea B Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer 
tehnologic in domenii de specializare inteligenta 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Parcul științific si tehnologic (PST) constituit ca o asociere in participațiune, 
încheiata într-o instituție de învățământ superior acreditata si/sau o unitate 
de cercetare-dezvoltare, pe de o parte si regii autonome, companii 
naționale, societăți comerciale, administrația publica locala, asociații 
patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori romani sau străini, pe 
de alta parte. 
 
PST este administrat de către o societate comerciala – administrator – 
desemnata de către asocierea in participațiune si a cărei activitate exclusive 
este administrarea PST si care va fi parte a acordului de parteneriat in 
vederea implementării proiectului. 
 
Activitati eligibile 
 
Vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea PST, in concordanta 
cu SNCDI si documentele regionale de specializare inteligenta, respectiv: 

- Crearea si dezvoltarea PST, respectiv constructia, extinderea si 
dotarea cu echipamente si software necesare; 

- Achizitionarea de servicii de TT specifice (altele decat cele oferite de 
angajatii PST) 

 
Valoarea grantului:  
 
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de min.100.000 Euro si 
maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel/fiecare regiune 
de dezvoltare in parte. 
 
Pentru componenta de minimis valoarea finanțării nerambursabile acordate  
este de min.100.000 Euro si max.200.000 Euro. 
 
 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-b 
 
 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

14,95 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-b
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 1 – Promovarea Transferului Tehnologic 
PI 1.1, Operatiunea C IMM-uri in parteneriat cu entitati de inovare si 

transfer tehnologic 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 
Activitati eligibile 
 

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

 Investiţii în active corporale 

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

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

 Investiţii de dezvoltare experimentală 

 Investiţii în alte activităţi de inovare 

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

 Minim 25.000 Euro 

 Maxim 200.000 Euro  
 
 

Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-
operatiunea-c 
 
 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

9,65 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

25 iunie 2018, ora 

10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
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PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei 
publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant 
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare 
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept 
privat care infiinteaza un incubator de afaceri) 

 Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri 

 Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si 
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate, 
sindicate, camere de comert 
 

Activitati eligibile 
 

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

 Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, 
extinderea spatiilor aferente 

 Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale 
 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 

 Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri 
 
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si 

maxim 7.000.000 Euro 

 

Informatii suplimentare:  
http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

20,60 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

7 mai 2018, ora 

12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.1b
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PROGRAMUL DE FINANTARE A 
CONSULTANTEI IN AFACERI BAS 
ROMANIA 

 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Susține dezvoltarea si creșterea competitivității companiilor private din 
Romania prin cofinanțarea costurilor pentru proiecte de consultanta 
efectuate de specialiști locali. 
 
Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor de consultanta prin 
încurajarea firmelor romanești in utilizarea consultantei in afaceri. 
 
Categorii solicitanti eligibili. 
 
Firme care activează in sectorul serviciilor, cat si al producției. 

 
Activitati eligibile 
 
Programul BAS cofinanțează o gama foarte larga de proiecte de 
consultanta, ajutând la îmbunătățirea performantei economice si la 
creșterea competitivității beneficiarilor.  
 
Sunt eligibile proiecte cum ar fi: 

 Restructurare / reorganizare; 

 Studii de fezabilitate; 

 Identificarea de parteneri comerciali si strategici; 

 Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri; 

 Implementarea si perfecționarea sistemelor de management 
informațional (MIS); 

 Consultanta in marketing; 

 Consultanta tehnica; 

 Audituri si bilanțuri energetice; 

 Bilanțuri de mediu; 

 Proiectarea si modernizarea liniilor de producție; 

 Alte servicii de consultanta. 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 10.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.basromania.ro/information-for-enterprises/3 
 
 

 

Ministerul Federal de 

Finante al Austriei 

Buget  

 

Finanțare primită (%) 

max.75% 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.basromania.ro/information-for-enterprises/3
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

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

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

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

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

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

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

 Autorități locale / regionale / naționale; 

 Organisme de drept public; 

 Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); 

 Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-uri. 

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

 
Activitati eligibile  
 

 Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea 
Dunării 
 

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

 Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării 
 

 Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării 
 

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

222 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

max. 85% 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

 Autorități publice 

 Companii / întreprinderi 

 Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare 

 Organizații nonguvernamentale 
 

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

 Proiecte de mobilitate 

 Parteneriate strategice 

 Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 
tineret 
 

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

 ”Aliantele cunoasterii” 

 ”Aliantele competentelor sectoriale” 

 Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului 

 Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat 

 Jean Monnet 

 Masterat in cotutela 

 Sprijin pentru politici 

 Sport 
 

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

57,7 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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


 pag. 131 
Catalogul surselor de finanțare – 12/2018 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul EUROPA CREATIVA 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

1,46 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România  

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

 Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi 
individuale 

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

 

Activitati eligibile 
 

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

 restructurarea şi reconversia podgoriilor; 

 asigurarea recoltei; 

 investiţii; 

 distilarea subproduselor. 
 

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

 

Guvernul României 

Buget program  

47,7 milioane Euro 
anual 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

 
 
Descriere program 

Finanțator 

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

 Tehnologii viitoare si emergente 

 Actiunile Marie Curie 

 Infrastructuri de cercetare 

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

 Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 

 Nanotehnologii si materiale avansate 

 Spatiu 

 Accesul la finantarea de risc 

 Inovarea in IMM-uri 

 Tehnologii generice esentiale (KET) 
Provocari societale 

 Sanatate, schimbari demografice si bunastare 

 Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 

 Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate 

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

 Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive 

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

 Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si 
cetatenilor sai 

Alte activitati 

 Raspandirea excelentei si largirea participarii 

 Stiinta cu si pentru societate 
 

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

 

Comisia Europeană 

80 miliarde Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2014-2020 

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

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

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

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

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

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

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

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

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

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

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

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

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

Piatra Neamț 610125 
Tel. 0233.218.071 

E-mail: info@adrnordest.ro 
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