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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

46 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor 
neguvernamentale, care se desfășoară în România între 2019-2024 și 
are o valoare totală de 46.000.000 €. 
Consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității 
grupurilor vulnerabile. 
Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și 
capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea 
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și 
consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare 
Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 

 Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică 

 Fundaţiile de tineret. 
 
Parteneri eligibili: 

 ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 
Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, 
Ucraina şi Serbia) 

 Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și 
centrale, instituții/agenții publice, servicii publice guvernamentale 
descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.) 

 Entități private cu personalitate juridică 

 Organizații, agenții sau organisme internaționale 
 
Activitati eligibile 
Domenii de asistență: 

 Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență 

 Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor 
formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală 
sau identitate de gen 

 Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile 

 Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) 

 Mediu și schimbări climatice 

 Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor 
 
 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/ 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/
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Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
Submăsura 7.4  „Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

13.761.860 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

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

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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Programul Operațional Capital Uman (PO CU) 
 - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de 
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 
specifice 
 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.764.706 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/364/am-pocu-public%C4%83-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-%E2%80%9Eservicii-sociale-pentru-persoanele-f%C4%83r%C4%83-ad%C4%83post%E2%80%9D-ap-4-pi-9-ii-os-4-4
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.5 Creșterea calității 
sistemului de asistență socială prin introducerea de 
instrumente/proceduri/mecanisme etc. și prin îmbunătățirea 
nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem; 4.14 
Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul 
comunității 
Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali 

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

80 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunități 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în 
parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
 
Activitati eligibile  
Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. in 
domeniul asistenței sociale în vederea acordării de servicii la nivelul comunității 
în vederea dezinstituționalizării copiilor și tinerilor din centrele de plasament și în 
vederea prevenirii instituționalizării copiilor expuși riscului de separare de familie. 
 
Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali 
și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței 
sociale a copiilor și tinerilor instituționalizați precum copiilor expuși riscului de 
separare de familie. 
 
Dezvoltare rețelei de asistenți maternali 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă a unui proiect este egală cu 80.000.000 euro la care se adaugă 
coeficientul de supra contractare stabilit prin OUG 40/2015 cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Informatii suplimentare 
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de 
depunere, destinat tuturor regiunilor de dezvoltare. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/558/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Ereducerea-
num%C4%83rului-de-copii-%C8%99i-tineri-plasa%C8%9Bi-%C3%AEn-
institu%C8%9Bii,-prin-consolidarea-re%C8%9Belei-de-asisten%C8%9Bi-
maternali%E2%80%9D 
 

 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Prioritatea de investiții 9.iv, Obiectivul specific 4.8 Îmbunătățirea 

nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical  

Finanțator 

UE si Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
Rezultat așteptat: Nivel de competențe îmbunătățit al profesioniștilor din sistemul 
medical. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale, cu competențe 
în cardiologie pediatrică. 
 
Activitati eligibile  

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

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

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

 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 5.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere si 
este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud 
Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 
 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-
competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-
chirurgie-ati/#null  

 

Termen limită 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-competente-pentru-competitivitate-in-domeniul-cardiologiei-pediatrice-boli-cardiovasculare-chirurgie-ati/#null
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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 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 

22.18 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. Aceasta 
trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului 
Sănătății sau administrației publice locale; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
ONG-uri relevante organizate ca societăți profesionale care desfășoară activități 
educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi prevenției 
cardiovasculare.  
ONG-uri relevante 
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de 
eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de 
screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de screening pentru furnizarea 
de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 25.000.000 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/6/444/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-
inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-
identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-
ap4-pi-9-iv-os-4-9 
 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

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

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

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

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

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

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

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

 Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  

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

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

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-
aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-
de-dezvoltare-locala/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
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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;  
DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

149.13 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Scopul principal al apelului constă în dezvoltarea unor proiecte în 
mecanism competitiv, în vederea implementării la nivel național a 
măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație 
antepreșcolară a copiilor până la 2 ani. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, 
din rețeaua școlară națională 

 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și 
servicii alternative, publici și privați 

 Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații 
sindicale) 

 Institutii de cult si asociatii religioase 

 Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii 
sociale 

 APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar 

 ONG 
 
Activitati eligibile 
Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar, furnizarea de servicii 
de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, 
inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar. 
Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul 
antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic 
prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de 
mentorat; 
Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de 
învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru 
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități; 
Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la Ingrijire si 
Educatie Timpurie a 
Copiilor/Early Childhood Education and Care (ECEC), valorificând 
rezultatele unor proiecte/programe iniţiate/dezvoltate în parteneriat, 
inclusiv la nivel transnațional. 
 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 900.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 30 de luni. 
 
http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-
educatie-anteprescolara/ 
 
 

 

Termen limită 

20.08.2019 ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara/
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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 

4.000.000 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, valoarea eligibilă maximă a 
proiectului 
este de 4.000.000 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/6/513 
 

 
 

 

Termen limită 

30.12.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

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

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

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

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

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

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

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

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.3. - 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. 

Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

72 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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. 
 
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: 
• MEN, 
• 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 curriculumului 
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 socioeconomic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.700.000 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/6/246 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
AP6 , P.I.10.i, OS 6.3, 6.6  
EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Rezultate așteptate în urma implementării operațiunilor finanțate în cadrul acestei 
cereri de propuneri de proiecte vizează: 

 Rata redusă de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în 
învățământul secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de 
prevenție în mediul rural. 

 Competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul pre-
universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive în mediul rural. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Educatiei Nationale, în parteneriat cu 41 de Inspectorate Școlare 
Județene (încadrate în categoria de partener eligibil: agenții, structuri/alte 
organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN).  
Partenerii vor demonstra realizarea de activități relevante prin raportare la scopul 
apelului de proiecte. 
 
Activitati eligibile: 
Promovarea de măsuri integrate de prevenire destinate elevilor în risc de părăsire 
timpurie a școlii, măsuri de acompaniere și de sprijin financiar (prin acordarea de 
burse de frecvență și promovabilitate); 
Sprijin pentru consolidarea rețelei de mediatori și/sau consilieri școlari, inclusiv 
prin asigurarea resurselor umane calificate pentru  furnizarea de servicii didactice 
auxiliare și de sprijin adaptate nevoilor elevilor; 
Măsuri de asigurare a oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon școlar, 
prin programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, formarea cadrelor 
didactice în aria dezvoltării de măsuri de prevenire a absenteismului și 
abandonului școlar pentru copiii cu risc ridicat de abandon, dezvoltare de resurse 
şi materiale noi de învățare, inclusiv prin încurajarea mobilității personalului 
didactic prin scheme de mobilitate profesională în zone rurale în vederea 
asigurării unei educații de calitate; 
Formarea echipelor manageriale de la nivelul școlilor în domeniul elaborării și 
monitorizării strategiilor locale de prevenire (ex. identificare timpurie a riscului de 
abandon, planuri de remediere individualizate, dezvoltarea de activități extra-
curriculare la nivel de școală, dezvoltarea de parteneriate la nivel local, utilizarea 
indicatorilor de monitorizare etc). 
Perfecționarea profesionala specializata pentru personalul didactic din 

învatamântul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a 

utilizarii TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educationale de 

calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizarii unor programe de calitate pentru 

educatia timpurie, pentru prevenirea si reducerea timpurie a parasirii scolii, a 

utilizarii metodelor activ-participative de educatie bazate pe noul curriculum 

centrat pe competente cheie si pe nevoile elevilor, în special pentru personalul 

care lucreaza cu copiii apartinând grupurilor vulnerabile, inclusiv apartinând 

minoritatii roma, cu nevoi speciale, din comunitati dezavantajate socio-economic 

Valoare grant:  
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 195.000.000 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/6/504/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bie-
de-calitate-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D 
 
 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

130 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/504/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/504/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/504/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bie-de-calitate-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.995.431,00 Euro  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 

Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat  
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive.  
 
Categorii solicitanti eligibili 

Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii 
în învăţământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
Furnizori de formare profesională, publici sau privați; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale; 
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic 

 Măsuri de sprijin 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-
educatie-de-tip-a-doua-sansa/ 

 
Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în 
special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul 
rural și cei aparținând minorității roma; 6.14 Creșterea participării la programe de învățare 
la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învățământul secundar şi terțiar non-
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 6.15 Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de 
competențe profesionale şi personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul 
de muncă; 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 

profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

63.726.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea unor măsuri destinate îmbunătățirii relevanței şi creșterii calității 
sistemului de învățământ profesional şi tehnic, în concordanță cu nevoile de 
dezvoltare la nivel național, regional şi local, în strânsă colaborare cu actorii 
interesați. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic  
Partenerii eligibili pot fi: MEN; MMJS; Agenții, structuri subordonate sau aflate în 
coordonarea MEN/ MMJS și alte organisme publice cu atribuții în domeniul 
formării profesionale; ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia; Inspecția 
Muncii și structurile teritoriale ale acestei; Membri ai Comitetelor Sectoriale și 
Comitete Sectoriale; Organizații sindicale; Patronate; Asociații profesionale; 
Furnizori de FPC autorizați, publici și privați; Furnizori de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ pentru carieră; Instituții și organizații membre ale Pactelor 
Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; 
Unitățile de învățământ acreditate/autorizate; Camere de comerț, industrie și 
agricultură; Instituții și organizații relevante în domeniul educației şi formării 
profesionale la nivel transnațional. 
 
Activitati eligibile 

 Dezvoltarea cadrului instituțional privind asigurarea calităţii în IPT  

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

 Formarea profesională a persoanelor din sistemul IPT  

 Creşterea participării în învăţământul profesional şi tehnic  

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

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

 
Valoare grant:  
Nespecificata 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-
sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-
profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-
nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-
regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D 
 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

60.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

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

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

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

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

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 18 luni. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-
%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-
angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-
corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D 
 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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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 

Stagii de practică pentru studenţi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.000.000 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 

 Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate 

 Angajatori 

 Asociații profesionale 

 Camere de comerț și industrie 

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

 
Activitati eligibile 

a) Obligatorii: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional 
de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de 
învățământ superior (ISCED 5-7); 

b) Secundare:  
Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către 
rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile 
de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii la nivel regional /local; 
Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de 
consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu 
necesitățile pieței muncii; 
Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de 
învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special 
cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI); 
Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 
progrese vizibile în domeniile vizate de proiect; 
Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 
educație la un loc de muncă prin programe de internship/programe de învățare la locul de muncă, 
adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7) 
Formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI adresate studenților. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. 
 
Proiectele pot fi implementate atât la nivel regional, cât și multi-regional. 
 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni. 
 
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/ 
 

 

Termen limită 

12.08.2019, ORA 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI  

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.552.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
Învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

o MEN și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către 
acesta 
o Angajatori (în calitate de parteneri de practică) 
o Asociații profesionale 
o Camere de comerț și industrie 
o ONG-uri 
o Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională 
o Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale 
 
Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă solicitanți și 
parteneri eligibili sunt: 
o Inspectorate Şcolare Judeţene (ca structuri în subordinea MEN)  
o Asociaţii profesionale  
o Angajatori, în calitate de parteneri de practică 
o ONG, în calitate de parteneri de practică 
 
Activitati eligibile 

Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ) şi 
partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai 
viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);  

 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship/ 
traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv 
activități de tip firmă de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de 
activitate, acolo unde este cazul);  

 Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și 
târgurilor pentru firme de exercițiu;  

 Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe 
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;  

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de 
instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde 
nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;  

 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de 
consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;  

 Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au 
înregistrat progrese vizibile. 
 
Valoare grant:  

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a inimum 
75.000 euro și maximum 500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între minimum 9 luni şi maximum 
24 de luni. 
 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/ 
 
 
 

Termen limită 

30 iulie 2019, ora 
16:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.16: Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și 
formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

SISTEM DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ CORELAT CU 
NEVOILE ȘI TENDINȚELE PIEȚEI MUNCII 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.69 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 
profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 
REZULTATELE AȘTEPTATE în urma implementării operațiunilor finanțate în 
cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vizează: Număr de oferte furnizate 
de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele 
de dezvoltare ale pieței muncii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
CNDIPT 
Partenerii eligibili pot fi: 
MEN; MMJS; Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/ 
MMJS și 
alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale;  
Autoritatea Națională pentru Calificări; 
ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;  
Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale; 
Organizații sindicale; 
Patronate;  
Asociații profesionale;  
Centre publice sau private de validare/ certificare a învățării anterioare;  
Furnizori de FPI autorizați, publici și privați; 
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră; 
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale 
pentru 
Ocupare și Incluziune Socială; 
Unitățile de învățământ acreditate/autorizate;  
Camere de comerț, industrie și agricultură;  
Instituții și organizații membre ale consorțiilor și parteneriatelor regionale și locale 
în domeniile ocupării, educației și formării profesionale. 
 
Activitati eligibile 
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare 
profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum și de monitorizare a tranziției 
de la educație și formare profesională la piața muncii; 
• Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului, precum și elaborarea de calificări noi 
(cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice prioritare 
identificate prin SNC); 
• Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a 
competențelor și calificărilor dobândite în context nonformal și informal pentru 
sistemul de formare profesională (FPI); 
• Elaborarea/validarea/implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel 
de sistem și învățare la locul de muncă; 
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități de 
cooperare transnațională. 
 
Valoare grant:  
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip non-competitiv cu termen 
limită de depunere. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/297 

 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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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 

112.809.339 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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 
Pentru acțiunile de tip A 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene 
Pentru acțiunile de tip B 
Ministerul Mediului  
Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor (în 
parteneriat cu Ministerul Mediului) 
Pentru acțiunile de tip C 
Primăria Municipiului Bucureşti 
Pentru acțiunile de tip D 
Ministerul Mediului/Administrația Fondului de Mediu 
Pentru acțiunile de tip E 
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene 
 
Activitati eligibile 
A. Proiecte noi integrate/ individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de 
management integrat 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.; 
B. Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru 
guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea 
implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în 
domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului; 
C. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul 
municipiului Bucureşti; 
D. Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale 
periculoase și nepericuloase; 
E. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 
și post 2020 (după caz). 
 
Informatii suplimentare  
Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor. 

 
 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 

Termen limită 

31.12.2021 

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 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” – B 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

75,200 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 

Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în administrare, implementarea planurilor de 
management / seturilor de măsuri de conservare aprobate, se va face de către: 

 Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică; 

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă 
prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și 
autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu administratori ai ariilor 
naturale protejate; 

În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna administratorul ariilor naturale protejate. 
 
Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în administrare, implementarea planurilor de 
management / seturilor de măsuri de conservare aprobate se va face de către: 

 ANANP  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei 
protejate; 

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee -  care să aibă 
prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și 
autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu ANANP / instituţia care 
este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate; 

 
În aceste situaţii, lider de parteneriat va fi ANANP  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea 
managementului ariei protejate, conform prevederilor Acordului de parteneriat. 
 
Planurile de acţiune pentru speciile de interes comunitar, care conţin măsuri concrete de conservare 
şi nu vizează aspecte de reglementare, vor fi implementate de către: 

 Ministerul Mediului  

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut 
în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii/ Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva / ANPM / ANANP / alte structuri în coordonarea/subordonarea 
autorităţilor centrale / locale, în parteneriat cu MM în calitate de instituţie responsabilă pentru 
conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural.  

 
În situaţia unui parteneriat, Ministerul Mediului va fi lider al parteneriatului, asumându-și, în mod 
obligatoriu, rezultatele proiectului, în calitate de instituţie responsabilă pentru conservarea şi utilizarea 
durabilă a patrimoniului natural conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, 
conform prevederilor Acordului de parteneriat. 
 
Activitati eligibile 

Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 
Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 
Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 
biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de 
apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de 
apă, etc.); 
Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 
Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă. 
Maxim 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 
 

Termen limită 

30.12.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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

proiecte noi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

5,72 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

Termen limită 

31 decembrie 2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP5 – OS 5.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” – 

ecosisteme degradate  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

402,35 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Minim 15% 

Obiectiv 
Prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor, precum și reducerea 
efectelor negative ale unor fenomene determinate de schimbările climatice, 
cum ar fi eroziunea costieră. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să implementeze și să 
monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în 
parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din 
cadrul PMRI (ex. Administrația Națională “Apele Române” și 
administrațiile bazinale subordonate;  
Regia Natională a Pădurilor - Romsilva,  
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare etc.); 
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu 
specializare în domeniul ecologiei, care pot să asigure expertiza necesară 
pentru implementarea măsurilor de tip non-structural. 
Administrația Națională de Meteorologie; 
Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B.; 
 
Activitati eligibile 
A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații 
A1. Proiecte de investiții  
• Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea 
soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate 
de creșterea incidenței evenimentelor extreme 
• Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor 
hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor 
materiale 
• Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor 
• Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, 
acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori 
reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene 
meteorologice extreme. 
A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații  
• Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020 
• Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună 
practică pentru managementul barajelor 
• Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic 
• Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii 
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
Informatii suplimentare  
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale 
proiectelor. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/333/anun%C5%A3-
privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-
pentru-obiectivul-specific-5-1-%E2%80%9Ereducerea-efectelor-%C8%99i-a-
pagubelor-asupra-popula%C8%9Biei-cauzate-de-fenomenele-naturale-
asociate-principalelor-riscuri-accentuate-de-schimb%C4%83rile-climatice,-
%C3%AEn-principal-de-inunda%C8%9Bii-%C8%99i-eroziune-
costier%C4%83%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-
infrastructur%C4%83-mare-2014-2020-poim 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP5 – OS 5.2 „ Creșterea nivelului de pregătire pentru o 
reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de 

intervenție” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

750 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Maxim 85% 

Obiectiv 
Prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor, precum și reducerea 
efectelor negative ale unor fenomene determinate de schimbările climatice, 
cum ar fi eroziunea costieră. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în 
subordine 
Serviciul de Telecomunicații Speciale  
Instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de 
urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU 
Servicii voluntare (prin autoritatea locală responsabilă) care pot interveni 
pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu 
IGSU. 
 
Activitati eligibile 
A.Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu 
tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea 
timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, 
protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi 
protejarea mediului 
 
B.Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului 
din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi 
poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea 
din medii ostile şi asanarea de muniţie. 
 
C.Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT 
asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în 
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă. 
 
D.Construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în 
vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și 
completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție 
 
Informatii suplimentare  
 
Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe bază de 
listă de proiecte prioritare sau preidentificate 
 
http://www.fonduriue.ro/presa/noutati-amoi/details/6/619 
 
 

Termen limită 

31.12.2022 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduriue.ro/presa/noutati-amoi/details/6/619
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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 

31.12.2019 

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 Creşterea economiilor în consumul de energie primară 

produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

63.53 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
promovează acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a 
eficienței energetice prin instalarea de noi capacităţi/modernizarea 
capacităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă. 
Principalele rezultate ale acțiunilor propuse în cadrul obiectivului specific 
6.4 sunt obținerea de: 
• Economii în consumul de combustibili / energie primară prin 
procese de cogenerare de înaltă eficienţă; 
• Evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili (efect de 
cogenerare). 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri 
energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de 
energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 
h/an 
Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează 
consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar 
util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 
4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare 
de înaltă eficiență, si care poate fi: 
• administratorul parcului 
• distribuitorul de energie al parcului industrial 
 
Activitati eligibile 
• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă 
• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 
eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din 
procese industriale 
 
Valoare grant:  
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste 15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare (ghid revizuit) 
Apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă, corelat cu cadrul de 
performanţă al POIM şi în limita bugetului alocat. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 

 

Termen limită 

31 decembrie 2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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

“Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma 
implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România. 

 
In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma 
implementarii activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in 
special in regiunile NE si NV. Prin proiectele respective se urmareste 
introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin implicarea actorilor cheie 
identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, institutii de 
invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, 
IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de 
specializare inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare 
multidisciplinara aducand o contributie la dezvoltarea mai multor domenii de 
specializare inteligenta identificate la nivel regional. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanţii şi propunerile de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente 
procesului de elaborare/actualizare a Strategiilor de Specializare Inteligentă de 
la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest, sprijinite prin 
componenta „RIS3 pentru regiuni mai puţin dezvoltate” din cadrul „Iniţiativei DG 
Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate” 
 
Activitati eligibile 

a) Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 
b) Activităţi de investiţii în infrastuctură și echipamente în vederea pregătirii 

producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, 
rezultate ale activităţilor de cercetare, vizând construcţia, extinderea, 
modernizarea spaţiilor de producţie/furnizare de servicii şi dotarea 
acestora cu active corporale şi necorporale 

c) Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât 
la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv 
implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea 
activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în 
proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, inclusiv 
activități de marketing și promovare a produselor/serviciilor inovative, 
respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor 
de management proiect, comunicare şi vizibilitate 

 
Valoare grant: 
Minim 500.000 euro și maxim de 8.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de 
schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte pentru proiectele din 
regiunea de dezvoltare Nord-Est 
Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării 
nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este 
de maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, 
valabil la data lansării apelului de proiecte. 
 
Informatii suplimentare:  

 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.2 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

58,82 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA A – 

Cladiri Rezidentiale 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv apel  
 
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale prin instalarea 
de sisteme solare fotovoltaice. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Administraţia Fondului pentru Mediu 
 
Beneficiarii finali ai intervenției sunt persoanele fizice din mediul 
urban şi  rural ale căror dosare sunt aprobate şi care încheie un 
contract, în vederea obținerii finanţării nerambursabile, cu 
Administrația Fondului pentru Mediu. 
 

Activitati eligibile 
 
Achiziţia şi instalarea de sisteme solare fotovoltaice 
 

Informatii suplimentare 
 
Valoarea maximă eligibilă: 5 000 euro/beneficiar final 
Valoare minima eligibilă: 1 000 000 euro 
Valoare maximă totală: 50 000 000 euro 
 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-3.1a-afm 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

18.81 mil. Euro RNE 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% AFM 

Termen limită 

14.09.2019, ora 10.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-3.1a-afm
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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 – in 
parteneriat cu MDRAP 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Reducerea emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat 
de la nivelul municipiilor/orașelor şi al zonelor funcţionale ale acestora  
Îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor 
săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat 
cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de 
transport. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de 

parteneriat 

 Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, cu excepţia celor 39 
municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4  

De asemenea, pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate 
inclusiv unitatea administrativ-teritorială judeţul şi unitățile 
administrativteritoriale comunele din zonele funcționale ale oraşelor/municipiilor 
eligibile, în situaţia continuării pe teritoriul acestora a unor trasee de transport 
public comune cu oraşul/municipiul eligibil și a apartenenţei unităților 
administrativteritoriale anterior amintite la o asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară (ADI) având că scop serviciul de transport public local/zonal de 
călători. 
 

Activitati eligibile: 
Achiziționarea de troleibuze  

Achiziționarea de autobuze electrice  

Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice 
Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru 
călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) 
Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, 
precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) 
Activitățile/măsurile componente ale proiectelor propuse la finanțare prin 
Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020 trebuie să fie justificate în cadrul 
P.M.U.D. aferent oraşului/municipiului sau zonei de studiu ce include 
respectivul oraş/municipiu, partener în proiect și să se regăsească în cadrul 
scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D. 

 
Informatii suplimentare 
Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro 
Valoarea maximă eligibilă este de: 25.000.000 euro  
 

http://inforegionordest.ro/3.2---in-parteneriat-cu-mdrap 
  

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

23 mil. Euro alocare 

nationala 

Finanțare primită (%) 

98% FEDR si bugetul de 
stat 

2% UAT 

Termen limită 

30.08.2019 ora 12.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/3.2---in-parteneriat-cu-mdrap
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate  din mediul urban 
Prioritatea de Investitii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii 
Obiectivul Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 
integrate 

 

DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

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

 
Informatii suplimentare: 
La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 
euro 
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de 
infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de: 
 
a. 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor 
de economie socială de inserție 
b. 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de 
economie socială de inserție  
 

 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

77.48 mil euro 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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/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


 pag. 38 
Catalogul surselor de finanțare – 18/2019 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

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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RO-CULTURA 
Consolidarea antreprenoriatului cultural și 
Dezvoltarea publicului 

Finanțator 

Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein și Guvernul 

României 

Descriere program 

Buget apel 

1.285.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
a) consolidarea antreprenoriatului cultural; 
b) dezvoltarea publicului; 
c) întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele donatoare și 
România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) 
Organizație nonguvernamentală, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare  
Societate comercială și societate cooperative 
 
Activitati eligibile 
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.); 
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a 
minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea 
romă; 
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului; 
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și 
creative cu entități din statele donatoare; 
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale 
și creative și/sau a lucrărilor acestora; 
• dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; 
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în 
continuă schimbare; 
• dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de 
instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc.; 
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață; 
• creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală; 
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și 
creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; 
• abordări interdisciplinare. 

 
Valoare grant:  
 
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului 
RO-CULTURA este de 2.500.000 Euro, compusă din: 
2.125.000 Euro (85%) – contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2014-
2021; 
375.000 Euro (15%) – contribuția națională. 
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui 
proiect în cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 200.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-
publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4 
 

Termen limită 

15.07.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
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Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea colaborării in 
cercetarea europeana de excelenta; 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea cooperării 
internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte 
tari, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea 
accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare 
la nivel internațional; 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării 
si inovării. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior publice si private acreditate; 
Institute Naționale de CDl; 
Alte organizații de cercetare de drept public sau privat; 
Agenți economici (IMM-uri si întreprinderi mari); 
Unități de administrație publica locala sau centrala; 
Organizații nonguvernamentale. 
Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția trans-naționala ca 
unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte instituții din 
Romania. 
Instituțiile, altele decât cele prevăzute in OG 57/2002 cu modificările si 
completările ulterioare, pot participa in acest tip de proiecte doar cu 
finanțare proprie. 
 
Activitati eligibile  
Proiectele declarate câștigătoare in urma competițiilor trans-naționale 
ERA-NET/ERANET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv 
din Planul NAȚIONAL de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 
2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si 
internaționala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020. 
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERANET Cofund in cadrul 
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 
este următorul: 

2016: 3.575.500 lei; 
2017: 17.000.000 lei; 
2018: 22.450.000 lei; 
2019: 25.000.000 lei. 
 

Valoare grant:  
Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonatorul 
proiectului trans-național; 
Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in  
proiectul transnațional. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-
Cofund.html 
 

Guvernul Romaniei 

Buget 2014-2020 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA 

Finanțator 

Mecanismul Financiar SEE 
2014-2021 și Guvernul 

Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

46 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Obiectiv 
Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor 
neguvernamentale, care se desfășoară în România între 2019-2024 și 
are o valoare totală de 46.000.000 €. 
Consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității 
grupurilor vulnerabile. 
Programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și 
capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea 
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și 
consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare 
Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 

 Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică 

 Fundaţiile de tineret. 
 
Parteneri eligibili: 

 ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 
Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, 
Ucraina şi Serbia) 

 Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și 
centrale, instituții/agenții publice, servicii publice guvernamentale 
descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.) 

 Entități private cu personalitate juridică 

 Organizații, agenții sau organisme internaționale 
 
Activitati eligibile 
Domenii de asistență: 

 Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență 

 Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor 
formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală 
sau identitate de gen 

 Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile 

 Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV) 

 Mediu și schimbări climatice 

 Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor 
 
 
 
Informatii suplimentare  
https://activecitizensfund.ro/ 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://activecitizensfund.ro/
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Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Submăsura 4.1a  „Investiţii în exploataţii pomicole” 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

- 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor 
obţinute şi îmbunătățirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; 
creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la 
nivelul fermei şi a comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea 
lanţurilor scurte de aprovizionare; eficientizarea costurilor de producţie prin 
promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei 
şi prin reducerea consumului de energie. 
  
Categorii solicitanti eligibili 
Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind 
persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent 
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul 
legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care 
desfășoară o activitate agricolă. 
 
Activitati eligibile 
• investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea 
şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje 
agricole; 
• investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în 
creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor; 
• înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții 
în vederea comercializării, doar ca o componenta secundară a proiectului;  
• investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 
biomasei, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
• investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 
utilizarea biomasei, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului 
propriu; 
• înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi 
şi racordări; 
• investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;  
• investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor. 
 
Valoare grant:  
Variabil 
 
 
Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pom
icol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole 
 
 
 

 
 
 

Termen limită 

15 august 2019, ora 16:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 
Componenta – infrastructura de irigatii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea 
restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii 
participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole. 
Eficientizarea utilizarii apei in agricultura. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizaţii/ Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, 
constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei 
în vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente 
statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare 
a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si 
stocare a apei de irigat. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente 
statiilor de punere sub presiune (SPP) 
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii 
aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP) 

 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_
4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_iri
gatii 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 august 2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
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Programul Operațional Competitivitate (POC) 
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 
PI 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii 
de TIC, O.S. 2.2: Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea 
economică, Acțiune: 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de 
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

18.750.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se 
asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între 
structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între 
întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid 
şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea 
în România, centrate pe domeniul TIC; 
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea 
în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; 
Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară 
activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC. 
 
Activitati eligibile 
Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de 
instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. 
Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor 
informatice implementate prin proiect; 

Activități aferente amenajării data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin 

proiect (o singură dată pe perioada implementării); 

Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării 

proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri 

de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea şi 

implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să 

respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, 

precum şi pe cele de punere în funcţiune (dacă este cazul); 

Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;  

Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare 

a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi 

inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri 

ai personalului angajat al beneficiarului; 

Activități aferente inovării de proces şi organizaţională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor 

de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală; 

Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nişe de piată pentru produsul/serviciul inovativ); 

Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate 

Vizuală și prezentului ghid al solicitantului; 

Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă  

Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziţionate şi cel care 

va asigura mentenanţa; 

Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor 

naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi 

obiectivele POC; 

Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect; 

Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate. 

 
Valoare grant:  
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de 
ajutor de stat și schemei de minimis) este de 2.500.000 euro.  
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor 
de stat și schemei de minimis) este de 500.000 euro, care includ cheltuielile aferente ajutorului de 
minimis. 
 
Informatii suplimentare 
Tipul apelului de proiecte: competitiv 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447 
 
 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
AP3 PI 8.v 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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POCU - Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9, PI 9.ii, Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului 
de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.764.706 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

 

 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

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 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 

22.18 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de 
servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Parteneri eligibili: 
Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 
Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății 
cu personalitate juridică cu atribuții în domeniu; 
Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. Aceasta 
trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului 
Sănătății sau administrației publice locale; 
Universități publice de Medicină și Farmacie; 
ONG-uri relevante organizate ca societăți profesionale care desfășoară activități 
educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi prevenției 
cardiovasculare.  
ONG-uri relevante 
Atentie: Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat (element de 
eligibilitate proiect). 
 
Activitati eligibile 
Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru 
specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru 
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de 
screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular. 
Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de screening pentru furnizarea 
de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 25.000.000 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/6/444/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-
inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-
identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-
ap4-pi-9-iv-os-4-9 
 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/444/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Epentru-o-inim%C4%83-s%C4%83n%C4%83toas%C4%83-program-de-screening-pentru-identificarea-pacien%C8%9Bilor-cu-factori-de-risc-cardiovascular%E2%80%9D-ap4-pi-9-iv-os-4-9
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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 

44.95 mil. 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 

Nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
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POCU - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 
Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 
de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

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

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

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

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

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

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

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

 Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  

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

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

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-
aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-
de-dezvoltare-locala/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
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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;  
DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

149.13 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Scopul principal al apelului constă în dezvoltarea unor proiecte în 
mecanism competitiv, în vederea implementării la nivel național a 
măsurilor destinate creșterii ratelor de participare la educație 
antepreșcolară a copiilor până la 2 ani. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, 
din rețeaua școlară națională 

 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și 
servicii alternative, publici și privați 

 Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații 
sindicale) 

 Institutii de cult si asociatii religioase 

 Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii 
sociale 

 APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar 

 ONG 
 
Activitati eligibile 
Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar, furnizarea de servicii 
de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, 
inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar. 
Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul 
antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea mobilităţii personalului didactic 
prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de 
mentorat; 
Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de 
învăţare pentru copiii din învățământul antepreșcolar, în special pentru 
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități; 
Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la Ingrijire si 
Educatie Timpurie a 
Copiilor/Early Childhood Education and Care (ECEC), valorificând 
rezultatele unor proiecte/programe iniţiate/dezvoltate în parteneriat, 
inclusiv la nivel transnațional. 
 
Valoare grant:  
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 900.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 30 de luni. 
 
http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-
educatie-anteprescolara/ 
 
 

 

Termen limită 

20.08.2019 ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara/
http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelurile-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara/
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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 

4.000.000 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, valoarea eligibilă maximă a 
proiectului 
este de 4.000.000 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/6/513 
 

 
 

 

Termen limită 

30.12.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/513
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

43.932.500 Euro 

Finanțare primită (%) 

- 

Obiectiv 

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

Ministerul Educației Naționale (MEN) 
 
Parteneri eligibili: 

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

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

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

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

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

 
 

Termen limită 

30.12.2020 sau la semnarea 

contractului de finantare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specifice: 
O.S.6.3. - 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. 

Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

72 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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. 
 
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: 
• MEN, 
• 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 curriculumului 
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 socioeconomic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.700.000 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/6/246 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.995.431,00 Euro  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 

Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat  
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive.  
 
Categorii solicitanti eligibili 

Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii 
în învăţământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
Furnizori de formare profesională, publici sau privați; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale; 
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic 

 Măsuri de sprijin 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-
educatie-de-tip-a-doua-sansa/ 

 
Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în 
special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul 
rural și cei aparținând minorității roma; 6.14 Creșterea participării la programe de învățare 
la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învățământul secundar şi terțiar non-
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 6.15 Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de 
competențe profesionale şi personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul 
de muncă; 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 

profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

63.726.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Implementarea unor măsuri destinate îmbunătățirii relevanței şi creșterii calității 
sistemului de învățământ profesional şi tehnic, în concordanță cu nevoile de 
dezvoltare la nivel național, regional şi local, în strânsă colaborare cu actorii 
interesați. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic  
Partenerii eligibili pot fi: MEN; MMJS; Agenții, structuri subordonate sau aflate în 
coordonarea MEN/ MMJS și alte organisme publice cu atribuții în domeniul 
formării profesionale; ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia; Inspecția 
Muncii și structurile teritoriale ale acestei; Membri ai Comitetelor Sectoriale și 
Comitete Sectoriale; Organizații sindicale; Patronate; Asociații profesionale; 
Furnizori de FPC autorizați, publici și privați; Furnizori de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ pentru carieră; Instituții și organizații membre ale Pactelor 
Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; 
Unitățile de învățământ acreditate/autorizate; Camere de comerț, industrie și 
agricultură; Instituții și organizații relevante în domeniul educației şi formării 
profesionale la nivel transnațional. 
 
Activitati eligibile 

 Dezvoltarea cadrului instituțional privind asigurarea calităţii în IPT  

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

 Formarea profesională a persoanelor din sistemul IPT  

 Creşterea participării în învăţământul profesional şi tehnic  

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

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

 
Valoare grant:  
Nespecificata 
 
Informatii suplimentare 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/587/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Edezvoltarea-
sistemic%C4%83-a-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-
profesional-%C5%9Fi-tehnic-%C3%AEn-concordan%C5%A3%C4%83-cu-
nevoile-de-dezvoltare-socio-economic%C4%83-la-nivel-na%C5%A3ional,-
regional-%C5%9Fi-local%E2%80%9D 
 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

60.000.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

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

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

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

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

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

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

Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 18 luni. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/590/am-pocu-
public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-
%E2%80%9Ecre%C8%99terea-nivelului-de-calificare-a-
angaja%C8%9Bilor-prin-programe-de-formare-continu%C4%83-
corelate-cu-nevoile-pie%C8%9Bei-muncii%E2%80%9D 
 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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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 

Stagii de practică pentru studenţi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.000.000 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 

 Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate 

 Angajatori 

 Asociații profesionale 

 Camere de comerț și industrie 

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

 
Activitati eligibile 

c) Obligatorii: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional 
de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de 
învățământ superior (ISCED 5-7); 

d) Secundare:  
Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către 
rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile 
de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii la nivel regional /local; 
Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de 
consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu 
necesitățile pieței muncii; 
Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de 
învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special 
cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI); 
Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 
progrese vizibile în domeniile vizate de proiect; 
Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 
educație la un loc de muncă prin programe de internship/programe de învățare la locul de muncă, 
adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7) 
Formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI adresate studenților. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. 
 
Proiectele pot fi implementate atât la nivel regional, cât și multi-regional. 
 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni. 
 
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/ 
 

 

Termen limită 

12.08.2019, ORA 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI  

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.552.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
Învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

o MEN și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către 
acesta 
o Angajatori (în calitate de parteneri de practică) 
o Asociații profesionale 
o Camere de comerț și industrie 
o ONG-uri 
o Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională 
o Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale 
 
Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă solicitanți și 
parteneri eligibili sunt: 
o Inspectorate Şcolare Judeţene (ca structuri în subordinea MEN)  
o Asociaţii profesionale  
o Angajatori, în calitate de parteneri de practică 
o ONG, în calitate de parteneri de practică 
 
Activitati eligibile 

Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ) şi 
partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai 
viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);  

 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship/ 
traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv 
activități de tip firmă de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de 
activitate, acolo unde este cazul);  

 Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și 
târgurilor pentru firme de exercițiu;  

 Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe 
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;  

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de 
instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde 
nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;  

 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de 
consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;  

 Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au 
înregistrat progrese vizibile. 
 
Valoare grant:  

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a inimum 
75.000 euro și maximum 500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între minimum 9 luni şi maximum 
24 de luni. 
 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/ 
 
 
 

Termen limită 

30 iulie 2019, ora 
16:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.16: Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și 
formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 

SISTEM DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ CORELAT CU 
NEVOILE ȘI TENDINȚELE PIEȚEI MUNCII 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.69 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare 
profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii 
REZULTATELE AȘTEPTATE în urma implementării operațiunilor finanțate în 
cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vizează: Număr de oferte furnizate 
de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele 
de dezvoltare ale pieței muncii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
CNDIPT 
Partenerii eligibili pot fi: 
MEN; MMJS; Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/ 
MMJS și 
alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale;  
Autoritatea Națională pentru Calificări; 
ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;  
Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale; 
Organizații sindicale; 
Patronate;  
Asociații profesionale;  
Centre publice sau private de validare/ certificare a învățării anterioare;  
Furnizori de FPI autorizați, publici și privați; 
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră; 
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale 
pentru 
Ocupare și Incluziune Socială; 
Unitățile de învățământ acreditate/autorizate;  
Camere de comerț, industrie și agricultură;  
Instituții și organizații membre ale consorțiilor și parteneriatelor regionale și locale 
în domeniile ocupării, educației și formării profesionale. 
 
Activitati eligibile 
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem de anticipare a nevoilor de formare 
profesională pe termen scurt, mediu și lung, precum și de monitorizare a tranziției 
de la educație și formare profesională la piața muncii; 
• Revizuirea calificărilor și a curriculum-ului, precum și elaborarea de calificări noi 
(cu accent pe competențele antreprenoriale și sectoarele economice prioritare 
identificate prin SNC); 
• Extinderea mecanismelor de recunoaștere și validare/certificare a 
competențelor și calificărilor dobândite în context nonformal și informal pentru 
sistemul de formare profesională (FPI); 
• Elaborarea/validarea/implementarea unui sistem de asigurare a calității la nivel 
de sistem și învățare la locul de muncă; 
• Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FP, inclusiv activități de 
cooperare transnațională. 
 
Valoare grant:  
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur 
proiect. 
 
Informatii suplimentare 
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip non-competitiv cu termen 
limită de depunere. 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/297 

 

 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP4 – OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” – B 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul 
Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

75,200 mil. Euro 

Finanțare primită 
(%) 

Variabila 

Obiectiv 

Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în administrare, implementarea planurilor de 
management / seturilor de măsuri de conservare aprobate, se va face de către: 

 Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică; 

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă 
prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și 
autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu administratori ai ariilor 
naturale protejate; 

În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna administratorul ariilor naturale protejate. 
 
Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în administrare, implementarea planurilor de 
management / seturilor de măsuri de conservare aprobate se va face de către: 

 ANANP  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei 
protejate; 

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee -  care să aibă 
prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și 
autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu ANANP / instituţia care 
este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate; 

 
În aceste situaţii, lider de parteneriat va fi ANANP  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea 
managementului ariei protejate, conform prevederilor Acordului de parteneriat. 
 
Planurile de acţiune pentru speciile de interes comunitar, care conţin măsuri concrete de conservare 
şi nu vizează aspecte de reglementare, vor fi implementate de către: 

 Ministerul Mediului  

 ONG (asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut 
în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii/ Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva / ANPM / ANANP / alte structuri în coordonarea/subordonarea 
autorităţilor centrale / locale, în parteneriat cu MM în calitate de instituţie responsabilă pentru 
conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural.  

 
În situaţia unui parteneriat, Ministerul Mediului va fi lider al parteneriatului, asumându-și, în mod 
obligatoriu, rezultatele proiectului, în calitate de instituţie responsabilă pentru conservarea şi utilizarea 
durabilă a patrimoniului natural conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, 
conform prevederilor Acordului de parteneriat. 
 
Activitati eligibile 

Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, 
inclusiv a siturilor Natura 2000; 
Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 
Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 
biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de 
apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de 
apă, etc.); 
Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea 
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 
Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
 
Informatii suplimentare  

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă. 
Maxim 10.000.000 euro/ proiect 
 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
 
 

Termen limită 

30.12.2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP5 – OS 5.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” – 

ecosisteme degradate  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

402,35 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

Minim 15% 

Obiectiv 
Prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor, precum și reducerea 
efectelor negative ale unor fenomene determinate de schimbările climatice, 
cum ar fi eroziunea costieră. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Ministerul Apelor și Pădurilor, ca instituție desemnată să implementeze și să 
monitorizeze Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în 
parteneriat cu structurile specializate să implementeze măsurile specifice din 
cadrul PMRI (ex. Administrația Națională “Apele Române” și 
administrațiile bazinale subordonate;  
Regia Natională a Pădurilor - Romsilva,  
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare etc.); 
Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu 
specializare în domeniul ecologiei, care pot să asigure expertiza necesară 
pentru implementarea măsurilor de tip non-structural. 
Administrația Națională de Meteorologie; 
Administrația Națională “Apele Române” pentru acțiuni de tip B.; 
 
Activitati eligibile 
A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații 
A1. Proiecte de investiții  
• Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundațiilor prin preluarea 
soluțiilor oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate 
de creșterea incidenței evenimentelor extreme 
• Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor 
hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor 
materiale 
• Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de prevenire a inundațiilor 
• Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la inundații, 
acolo unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori 
reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene 
meteorologice extreme. 
A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații  
• Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020 
• Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună 
practică pentru managementul barajelor 
• Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic 
• Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii 
B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
Informatii suplimentare  
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale 
proiectelor. 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/333/anun%C5%A3-
privind-publicarea-spre-consultare-public%C4%83-a-ghidului-solicitantului-
pentru-obiectivul-specific-5-1-%E2%80%9Ereducerea-efectelor-%C8%99i-a-
pagubelor-asupra-popula%C8%9Biei-cauzate-de-fenomenele-naturale-
asociate-principalelor-riscuri-accentuate-de-schimb%C4%83rile-climatice,-
%C3%AEn-principal-de-inunda%C8%9Bii-%C8%99i-eroziune-
costier%C4%83%E2%80%9D-din-cadrul-programului-opera%C5%A3ional-
infrastructur%C4%83-mare-2014-2020-poim 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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

“Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma 
implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România. 

 
In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate in urma 
implementarii activitatilor din cadrul Initiativei regiuni mai putin dezvoltate, in 
special in regiunile NE si NV. Prin proiectele respective se urmareste 
introducerea pe piata a rezultatelor cercetarii prin implicarea actorilor cheie 
identificati in cadrul cvadruplu helix (administratie central si locala, institutii de 
invatamant, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, 
IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizand domeniile de 
specializare inteligenta de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare 
multidisciplinara aducand o contributie la dezvoltarea mai multor domenii de 
specializare inteligenta identificate la nivel regional. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitanţii şi propunerile de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente 
procesului de elaborare/actualizare a Strategiilor de Specializare Inteligentă de 
la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest, sprijinite prin 
componenta „RIS3 pentru regiuni mai puţin dezvoltate” din cadrul „Iniţiativei DG 
Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate” 
 
Activitati eligibile 

d) Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 
e) Activităţi de investiţii în infrastuctură și echipamente în vederea pregătirii 

producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, 
rezultate ale activităţilor de cercetare, vizând construcţia, extinderea, 
modernizarea spaţiilor de producţie/furnizare de servicii şi dotarea 
acestora cu active corporale şi necorporale 

f) Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât 
la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv 
implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea 
activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în 
proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, inclusiv 
activități de marketing și promovare a produselor/serviciilor inovative, 
respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor 
de management proiect, comunicare şi vizibilitate 

 
Valoare grant: 
Minim 500.000 euro și maxim de 8.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de 
schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte pentru proiectele din 
regiunea de dezvoltare Nord-Est 
Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării 
nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este 
de maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, 
valabil la data lansării apelului de proiecte. 
 
Informatii suplimentare:  

 
http://inforegionordest.ro/prioritatea-1.2 
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

58,82 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

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/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 
SUBPROGRAMUL MEDIA - Sprijin pentru festivalurile de 
film 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului 
față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la 
acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie cinematografică 
și festivaluri. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, 
asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își 
au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care 
sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai 
acestor țări. 
 
Activitati eligibile  
 

 inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de 
producții audiovizuale europene; 

 activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor 
publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea 
interesului față de acestea. 
 

Valoare grant:  
Minim 19.000 euro 
Maxim 75.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-
2018.pdf 

Comisia Europeană 

Buget apel 

3,2 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-2018.pdf
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Fondul de Finanţare pentru Cooperare Regională 

al Spaţiului Economic European şi al Norvegiei 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Fondul vizează consolidarea cooperării transfrontaliere și transnaționale 
între cele 3 țări donatoare, 15 țări beneficiare și 10 state care nu sunt 
membre ale UE 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Consorțiu format din organizații din cele 3 țări donatoare, 15 țări 
beneficiare și 10 state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 
Consorțiul trebuie să fie format din organizații din cel puțin trei țări 
eligibile. 
 
Activitati eligibile  
 
Fondul sprijină cooperarea sub forma schimbului  de cunoștințe, a 
schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul 
sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 
2014-2021: 

• inovare, cercetare, educație și competitivitate; 
• incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
și reducerea sărăciei; 
• mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii 
reduse de carbon; 
• cultură, societate civilă, buna guvernare, drepturi și libertăți 
fundamentale; 
• justiție și afaceri interne. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Organizațiile neguvernamentale: minim 10% din cheltuielile eligibile 
(până 
la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în 
natura sub forma de munca voluntara); 
 
Parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de cercetare: 
minim 10% din cheltuielile eligibile; 
 
Alte entități: minim 15% din cheltuielile eligibile. 
 
Informatii suplimentare 
 
https://eeagrants.org/regionalcooperation 

 

28 state membre UE si 
Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia 

Buget 2014-2021 

2.8 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eeagrants.org/regionalcooperation
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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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Premierea participării la Orizont 2020 
 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

Guvernul Romaniei 

40.000.000 Lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

Buget 2015-2020 
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RO-CULTURA 
Consolidarea antreprenoriatului cultural și 
Dezvoltarea publicului 

Finanțator 

Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein și Guvernul 

României 

Descriere program 

Buget apel 

1.285.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
a) consolidarea antreprenoriatului cultural; 
b) dezvoltarea publicului; 
c) întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele donatoare și 
România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) 
Organizație nonguvernamentală, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare  
Societate comercială și societate cooperative 
 
Activitati eligibile 
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.); 
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a 
minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea 
romă; 
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului; 
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și 
creative cu entități din statele donatoare; 
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale 
și creative și/sau a lucrărilor acestora; 
• dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; 
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în 
continuă schimbare; 
• dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de 
instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc.; 
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață; 
• creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală; 
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și 
creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; 
• abordări interdisciplinare. 

 
Valoare grant:  
 
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului 
RO-CULTURA este de 2.500.000 Euro, compusă din: 
2.125.000 Euro (85%) – contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2014-
2021; 
375.000 Euro (15%) – contribuția națională. 
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui 
proiect în cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 200.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-
publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4 
 

Termen limită 

15.07.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
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Programele de finanţare ale Ministerului pentru 
Românii de pretutindeni 

Finanțator 

Guvernul României 

Descriere program 

Buget apel 

Nespecificat 

Finanțare primită (%) 

Maxim 90% 

Obiectiv 

Sprijinirea activității românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile 
şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor 
liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului 
egal. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii 
neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale; 
Persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din 
străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. 
 
Activitati eligibile 
Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 

identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate, din emigraţie 
şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării. 
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale 

a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea 
massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor 
care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii 
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte 
România şi interesele româneşti în străinătate. 
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. 
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea 
mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea 
civilă o generează în rândul comunităţilor de români. 
Programul Centenarul 2018 - păstrarea şi promovarea ideii de apartenență la identitatea 

românească, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul 
respectului față de valorile românești. 
Pentru anul 2018, MRP își propune să finanțeze cu prioritate proiectele care se 
înscriu în programele Centenarul 2018 și Educaţie - "Nicolae Iorga". 

 
Valoare grant:  
 
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului RO-
CULTURA este de 1.285.000 Euro, compusă din: 
1.092.250 Euro (85%) – contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2014-2021; 
192.750 Euro (15%) – contribuția națională. 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect în 
cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 130.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare  
Pentru proiectele derulate în anul 2018, cererile  de finanțare se transmit cel târziu până 
la data de 1 noiembrie 2018. După data de 1 Noiembrie 2018, se vor putea depune cereri 
de finanțare aferente proiectelor care se vor derula în anul următor. 
 

http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-2018-
2020.pdf 
 
 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea colaborării in 
cercetarea europeana de excelenta; 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea cooperării 
internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte 
tari, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea 
accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la 
nivel internațional; 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si 
inovării. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior publice si private acreditate; 
Institute Naționale de CDl; 
Alte organizații de cercetare de drept public sau privat; 
Agenți economici (IMM-uri si întreprinderi mari); 
Unități de administrație publica locala sau centrala; 
Organizații nonguvernamentale. 
Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția trans-naționala ca 
unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte instituții din Romania. 
Instituțiile, altele decât cele prevăzute in OG 57/2002 cu modificările si 
completările ulterioare, pot participa in acest tip de proiecte doar cu finanțare 
proprie. 
 
Activitati eligibile  
Proiectele declarate câștigătoare in urma competițiilor trans-naționale ERA-
NET/ERANET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul 
NAȚIONAL de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 
(PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si internaționala, 
Subprogramul 3.2 Orizont 2020. 
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERANET Cofund in cadrul 
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 
este următorul: 

2016: 3.575.500 lei; 
2017: 17.000.000 lei; 
2018: 22.450.000 lei; 
2019: 25.000.000 lei. 
 

Valoare grant:  
Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonatorul 
proiectului trans-național; 
Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in  proiectul 
transnațional. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-
Cofund.html 
 

Guvernul Romaniei 

Buget 2014-2020 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.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


 pag. 81 
Catalogul surselor de finanțare – 18/2019 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de minimis privind 
programul guvernamental „gROwth - 

investim în copii, investim în viitor” 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Guvernul României 

Buget anual 

1.175 mil. lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
31.12.2020 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
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Programul naţional pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a 
întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară 
activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea 
meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în 
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, 
în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară 
şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi 
internaţionale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile 
cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfășoară activități economice in mod independent, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, asociații profesionale sau fundații si 
au ca scop promovarea meșteșugurilor si a meseriilor care presupun un 
număr mare de operații executate manual, a produselor si serviciilor cu 
specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului. 
 
Activitati eligibile 
Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi 
meşteşuguri 2019 pe durata a 3 zile. 
In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele 
proprii (meșteșugărești si/sau de artizanat) si vor putea desfășura activități 
economice in condițiile legislației in vigoare. De asemenea, beneficiarii 
prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii 
interesați, sesiuni de ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii 
si meșteșugarii vor explica si demonstra practic cum se pregătesc si se 
obțin produsele lor. 

 
Valoare grant: variabila 
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va 
depăși 2000 lei pentru târg.  
Suma maxima aferenta cazării pentru beneficiari este de maxim 1600 
lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2019/ 

Guvernul României 

Buget anual 

890.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
Apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
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Surse de finanțare 

pentru 
 

SOCIETĂȚI 
COMERCIALE 
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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 (PNDR) 
Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul agricol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri 
ai acestor grupuri la cerințele pieței; 

 Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea 
pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea 
cumpărătorilor en-gros; 

 Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, 
acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; 

 Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de 
producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 
proceselor de inovare și pentru protejarea mediului. 

 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt 
recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare: 
– culturi de câmp; 
– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol); 
– creșterea animalelor și păsărilor, mixte; 
 

Activitati eligibile 
Sunt sprijinite cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul agricol, prevazute in Planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 
Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate 
ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru 
vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros; 

 stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, 
acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum 
ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, 
precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 

Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent 
activitatilor mentionate anterior. 
 

Valoare grant:  
Max.100.000 euro/ an 
 
Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, 
în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la 
care grupul de producători a fost recunoscut. 
 

Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_doc
umente_supuse_dezbaterii_publice 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 9.1a Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole; 
O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari; 
Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a 
producției; 

 Crearea și promovarea lanțurilor scurte; 

 Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță 
alimentară etc; 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform Ordonantei 
Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop 
principal comercializarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele 
membrilor prin investitiile prevazute in proiect, se incadreaza in definitia IMM-urilor 
(microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si 
completarile ulterioare), si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea 
competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului. 

 
Activitati eligibile 
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse si care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale 
grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatire 
pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei 
acordand atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori 
cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, 
precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 
Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent 
activitatilor mentionate anterior. 

 

Valoare grant:  
100% și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției 
comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an. 
Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în 
tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 
grupul de producători a fost recunoscut. 
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual 
prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti un sprijin calculat pe baza 
valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei 
ani înainte de aderarea la grup. 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin 
intermediul grupului, in diferite procente. 

Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_do
cumente_supuse_dezbaterii_publice 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice 
Componenta – infrastructura de irigatii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea 
restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii 
participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole. 
Eficientizarea utilizarii apei in agricultura. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizaţii/ Federaţii ale Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, 
constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei 
în vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente 
statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare 
a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si 
stocare a apei de irigat. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente 
statiilor de punere sub presiune (SPP) 
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii 
aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP) 

 
Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pnd
r_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruc
tura_de_irigatii 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 august 2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.2a Investitii in procesarea si marketingul 

produselor din sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 modernizarea și crearea de unități de procesare; 

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

 creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; 

 scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES. 
Categorii solicitanti eligibili 

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

 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții 
corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor 
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității 

Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

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

 Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale 
 

Valoare grant:  
 Intreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot 
lanțul alimentar; 
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, 
depozitare, condiționare, procesare și comercializare); 

 Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 
lanț alimentar integrat;  
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat 
(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare). 
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor 
eligibile, fără a depăși: 
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un 
lanț alimentar integrat; 

· 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_
pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 
 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

) 

 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

 Derularea activităților aferente achiziţionării aplicaţiilor software 
necesare; 

 Derularea activităților aferente realizării construcțiilor 
speciale/instalațiilor necesare pentru proiect 

 

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

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Activitati eligibile 
 Dezvoltarea cadrului instituțional privind asigurarea calităţii în IPT 

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

 Formarea profesională a persoanelor din sistemul IPT 

 Creşterea participării în învăţământul profesional şi tehnic 

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

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

Valoare grant:  
Nespecificata 
 

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

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

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

Descriere program 

Finanțator 

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

Categorii solicitanti eligibili 

 Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Organizații sindicale; 

 Patronate; 

 Asociații profesionale; 

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

 Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 

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

 Camere de comerț, industrie și agricultură; 

 ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

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

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

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

apel lansat 

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 

1 iulie 2019 

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 

apel lansat 

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 2019 

 

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 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Apel 2.1/A Microintreprinderi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive 
identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de 
Dezvoltare Regionala 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în 
categoria microintreprinderilor, au desfașurat activitate pe o perioadă 
corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit 
din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

 Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în 
regiunea de dezvoltare în care este depusă cererea de finanțare. 

 Domeniul de activitate în care se desfășoară investiția se încadrează 
în domeniile de activitate eligibile, așa cum sunt enumerate în anexa 
la Ghidul specific. 
 

Activitati eligibile 

 lucrari de construire/ extindere/modernizare a spatiilor de 
productie/prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a 
utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 

 achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, 
mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe; 

 achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii 
unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse 
regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor 
pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila 
a proiectului; 

 investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi si active similare; 

 investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a 
produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line. 

 
Valoare grant: Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate 
fi acordată unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali 
consecutivi este de 200.000 de euro. 
 
Valoarea finantarii nerambursabile acordate: minimum 25.000 euro si 
maximum 200.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-2.1a-apel-2019 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel Nord-Est 

26,26 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

8 noiembrie 2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-2.1a-apel-2019
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020 
Axa Prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de 

productie si dezvoltarea serviciilor 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea 
productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive 
identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si 
Planurile de Dezvoltare Regionala 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt 
societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza 
Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se 
incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici 
si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul 
rural. 
 

Activitati eligibile 
 
Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni: 

 Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii; 

 Dotarea cu active corporale, necorporale; 
In cadrul acestui apel de proiecte, finantarea nerambursabila se acorda 
sub forma de ajutor de stat regional pentru investitii. 
In aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investitii 
reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala. 
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat 
regional si al prezentului ghid, inseamna o investitie in active corporale si 
necorporale legata de: 

 crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se 
poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de 
productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate 
prin proiect. 

 extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea 
volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea 
fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de 
productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si 
a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului 
productiei ca urmare a investitiei. 

 diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu 
au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea 
productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei 
sortimentale deja fabricate/prestate. 

 
Valoarea grantului: Minim 1 milion Euro si maximum 5 milioane Euro 
 
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-
apel-2018 
 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

Apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.70% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-apel-2018
http://inforegionordest.ro/prioritatea-2.2-apel-2018
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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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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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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, Obiectivul tematic 9, PI 9.vi, Obiectivul specific 5.1:  
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din 
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație 
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC 

 
 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

81.200.277,55 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

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

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

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

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 

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

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

 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

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

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

 Combaterea discriminării și a segregării 
 
Valoare grant:  

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

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

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-
aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-
de-dezvoltare-locala/ 
 

 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/
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Programul Operational Capital Uman (POCU) 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

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

MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

144.995.431,00 Euro  

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv 

Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat  
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională; 
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive.  
 
Categorii solicitanti eligibili 

Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii 
în învăţământul preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară 
naţională; 
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici 
şi privaţi; 
Furnizori de formare profesională, publici sau privați; 
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii religioase; 
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale; 
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar; 
ONG-uri. 
 
Activitati eligibile 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare 

 Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic 

 Măsuri de sprijin 
 
Valoare grant:  

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 2.000.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni. 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere. 

 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-
educatie-de-tip-a-doua-sansa/ 

 
Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa/
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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 

Stagii de practică pentru studenţi 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.000.000 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 

 Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate 

 Angajatori 

 Asociații profesionale 

 Camere de comerț și industrie 

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

 
Activitati eligibile 

e) Obligatorii: Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru 
facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional 
de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de 
învățământ superior (ISCED 5-7); 

f) Secundare:  
Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către 
rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile 
de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii la nivel regional /local; 
Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de 
consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu 
necesitățile pieței muncii; 
Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de 
învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special 
cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI); 
Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 
progrese vizibile în domeniile vizate de proiect; 
Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 
educație la un loc de muncă prin programe de internship/programe de învățare la locul de muncă, 
adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7) 
Formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI adresate studenților. 
 
Valoare grant:  
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate 
ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. 
 
Proiectele pot fi implementate atât la nivel regional, cât și multi-regional. 
 
Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere 
 
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni. 
 
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/ 
 

 

Termen limită 

12.08.2019, ORA 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
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POCU - Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
PI 10.iv, O.S. 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI  

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

30.552.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
Învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

o MEN și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către 
acesta 
o Angajatori (în calitate de parteneri de practică) 
o Asociații profesionale 
o Camere de comerț și industrie 
o ONG-uri 
o Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională 
o Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale 
 
Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă solicitanți și 
parteneri eligibili sunt: 
o Inspectorate Şcolare Judeţene (ca structuri în subordinea MEN)  
o Asociaţii profesionale  
o Angajatori, în calitate de parteneri de practică 
o ONG, în calitate de parteneri de practică 
 
Activitati eligibile 

Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ) şi 
partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai 
viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);  

 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship/ 
traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv 
activități de tip firmă de exercițiu (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de 
activitate, acolo unde este cazul);  

 Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și 
târgurilor pentru firme de exercițiu;  

 Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, axate pe 
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;  

 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de 
instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde 
nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;  

 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de 
consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;  

 Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au 
înregistrat progrese vizibile. 
 
Valoare grant:  

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a inimum 
75.000 euro și maximum 500.000 euro. 
 
Informatii suplimentare 

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între minimum 9 luni şi maximum 
24 de luni. 
 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/ 
 
 
 

Termen limită 

30 iulie 2019, ora 
16:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://mfe.gov.ro/apelul-stagii-de-practica-pentru-elevi/
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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 

31.12.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

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

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

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

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

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

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/c
osme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&Cal
lIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+Pla
nnedOpeningDate/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


 pag. 110 
Catalogul surselor de finanțare – 18/2019 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

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 
SUBPROGRAMUL MEDIA - Sprijin pentru festivalurile de 
film 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului 
față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la 
acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie cinematografică 
și festivaluri. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, 
asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își 
au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care 
sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai 
acestor țări. 
 
Activitati eligibile  
 

 inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de 
producții audiovizuale europene; 

 activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor 
publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea 
interesului față de acestea. 
 

Valoare grant:  
Minim 19.000 euro 
Maxim 75.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-
2018.pdf 

Comisia Europeană 

Buget apel 

3,2 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-2018.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ro_festivals_eacea-32-2018.pdf
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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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RO-CULTURA 
Consolidarea antreprenoriatului cultural și 
Dezvoltarea publicului 

Finanțator 

Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein și Guvernul 

României 

Descriere program 

Buget apel 

1.285.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
a) consolidarea antreprenoriatului cultural; 
b) dezvoltarea publicului; 
c) întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între statele donatoare și 
România. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, 
bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) 
Organizație nonguvernamentală, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare  
Societate comercială și societate cooperative 
 
Activitati eligibile 
• inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.); 
• producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a 
minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea 
romă; 
• abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului; 
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și 
creative cu entități din statele donatoare; 
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale 
și creative și/sau a lucrărilor acestora; 
• dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; 
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și 
profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în 
continuă schimbare; 
• dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de 
instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc.; 
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață; 
• creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală; 
• implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și 
creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; 
• abordări interdisciplinare. 

 
Valoare grant:  
 
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului 
RO-CULTURA este de 2.500.000 Euro, compusă din: 
2.125.000 Euro (85%) – contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2014-
2021; 
375.000 Euro (15%) – contribuția națională. 
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui 
proiect în cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 200.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare  
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-
publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4 
 

Termen limită 

15.07.2019 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
https://www.ro-cultura.ro/stiri/stiri-program/publicarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-apelul-4
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Programele de finanţare ale Ministerului pentru 
Românii de pretutindeni 

Finanțator 

Guvernul României 

Descriere program 

Buget apel 

Nespecificat 

Finanțare primită (%) 

Maxim 90% 

Obiectiv 

Sprijinirea activității românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile 
şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor 
liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului 
egal. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii 
neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale; 
Persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din 
străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. 
 
Activitati eligibile 
Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 

identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate, din emigraţie 
şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării. 
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale 

a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea 
massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor 
care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii 
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte 
România şi interesele româneşti în străinătate. 
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni. 
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea 
mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea 
civilă o generează în rândul comunităţilor de români. 
Programul Centenarul 2018 - păstrarea şi promovarea ideii de apartenență la identitatea 

românească, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul 
respectului față de valorile românești. 
Pentru anul 2018, MRP își propune să finanțeze cu prioritate proiectele care se 
înscriu în programele Centenarul 2018 și Educaţie - "Nicolae Iorga". 

 
Valoare grant:  
 
Suma totală alocată prezentului apel de proiecte din cadrul Programului RO-
CULTURA este de 1.285.000 Euro, compusă din: 
1.092.250 Euro (85%) – contribuția  Mecanismului Financiar SEE 2014-2021; 
192.750 Euro (15%) – contribuția națională. 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect în 
cadrul prezentului apel este între 50.000 Euro și 130.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare  
Pentru proiectele derulate în anul 2018, cererile  de finanțare se transmit cel târziu până 
la data de 1 noiembrie 2018. După data de 1 Noiembrie 2018, se vor putea depune cereri 
de finanțare aferente proiectelor care se vor derula în anul următor. 
 

http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-2018-
2020.pdf 
 
 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
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Programul de investiţii, modernizare şi 
dezvoltare a infrastructurii în staţiunile 

balneare sau balneoclimatice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Programul guvernamental are scopul să stimuleze şi să încurajeze 
investiţiile în unităţile medicobalneare şi de recuperare, să contribuie la 
crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, la 
crearea de noi locuri de muncă, precum şi calificarea şi profesionalizarea 
personalului ce activează în domeniu. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societăţile comerciale, înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din 
următoarele cheltuieli eligibile: 

 lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice 
de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de 
tratament balnear; 

 construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, 
culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare; achiziţia 
de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice 
tratamentelor balneare; 

 construcţia, extinderea și reabilitarea de centre de informare 
turistică şi dotarea acestora; 

 alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie 
la dezvoltarea staţiunii balneare respective; 

 cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și 
calificare profesională a lucrătorilor în unitați de alimentație publică 
și unitățile hoteliere și a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați 
ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat; 

 venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de 
muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma 
implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii 
brute pe economie, 

precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 
Valoare grant: variabila 
Maximum 200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/sprijin-guvernamental-pentru-
modernizarea-si-dezvoltarea-statiunilor-balneare#null 

Guvernul României 

Buget anual 

130 mil. Euro 

Finanțare primită (%) 

maxim 50% 

Termen limită 

 

31 decembrie 2020 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/sprijin-guvernamental-pentru-modernizarea-si-dezvoltarea-statiunilor-balneare#null
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/sprijin-guvernamental-pentru-modernizarea-si-dezvoltarea-statiunilor-balneare#null
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Schema de ajutor de minimis privind 
programul guvernamental „gROwth - 

investim în copii, investim în viitor” 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 

Guvernul României 

Buget anual 

1.175 mil. lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
31.12.2020 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/transparenta_decizionala/HG_Growth_Investim_in_copii_investim_in_viitor.pdf
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Program de dezvoltare a activităţilor de 
comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea 
accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice 
ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca 
stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, 
crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi 
securităţii alimentare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Întreprinderi mici și mijlocii, societăți cooperative care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor si serviciilor de piață și au cel puțin 1 an calendaristic 
de la înființare. 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una sau mai multe din următoarele 
categorii eligibile: 

 achiziționarea de echipamente IT tehnica de calcul; 

 achiziționarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achiziționarea de cantare electronice cu/fără printer pentru etichetare; 

 achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

 achiziționarea de echipamente tehnologice mașini, utilaje si instalații de 
lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalații de măsurare, control 
si reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat 
finanțare; 

 achiziționarea de electro si motostivuitoare; 

 investițiile in active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci 
de produse si servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru 
comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activităților de 
comercializare a produselor si serviciilor de piața; 

 achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 
Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane si 
materiale; 

 achiziționarea de autoutilitare, cu excepția vehiculelor de transport rutier 
de mărfuri in contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile 
care efectuează transport rutier de mărfuri in contul terților sau contra 
cost; 

 certificarea unui sistem de management al calității/ mediului/sănătății si 
securității ocupaționale/siguranței alimentelor; 

 realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului si a 
produselor sau serviciilor promovate; 

 achiziționarea de instalații/echipamente specifice in scopul obținerii unei 
economii de energie, etc. 
 

Valoare grant: variabila 
Maximum 250.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-
2019/ 

Guvernul României 

Buget  

15.392.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 90% 

Termen limită 

 
Apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
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Programul naţional multianual de 

microindustrializare 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea 
volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 1 an 
calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de 
înscriere a planului de afaceri și codul CAEN pentru care solicită finanțare 
este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul 
înscrierii online. 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una sau mai multe din 
următoarele categorii eligibile: 

 Echipamente tehnologice; 

 Aparate si instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod 
de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, 
aparate de marcat electronice fiscale; 

 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de 
teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările 
si completările ulterioare; 

 Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, 
mărci de produse și servicii, software-uri; 

 Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție; 

 Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 
Aparatura birotică si 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane si 
materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare 
a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare; 

 Realizarea unei pagini web; 

 Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul 
obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care 
utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea 
activităților pentru care a solicitat finanțare; 

 Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente 
spațiului de lucru sau producție; 

 Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale; 

 Consultanța. 
 

Valoare grant: variabila 
Maxim 450.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2019/ 

Guvernul României 

Buget  

22.678.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 90% 

Termen limită 

 
Apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
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Programul naţional pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a 
întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară 
activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea 
meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în 
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, 
în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară 
şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi 
internaţionale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile 
cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfășoară activități economice in mod independent, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale, asociații profesionale sau fundații si 
au ca scop promovarea meșteșugurilor si a meseriilor care presupun un 
număr mare de operații executate manual, a produselor si serviciilor cu 
specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului. 
 
Activitati eligibile 
Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi 
meşteşuguri 2019 pe durata a 3 zile. 
In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele 
proprii (meșteșugărești si/sau de artizanat) si vor putea desfășura activități 
economice in condițiile legislației in vigoare. De asemenea, beneficiarii 
prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii 
interesați, sesiuni de ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii 
si meșteșugarii vor explica si demonstra practic cum se pregătesc si se 
obțin produsele lor. 

 
Valoare grant: variabila 
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va 
depăși 2000 lei pentru târg.  
Suma maxima aferenta cazării pentru beneficiari este de maxim 1600 
lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2019/ 

Guvernul României 

Buget anual 

890.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
Apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
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HG nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea 
investiţiilor cu impact major în economie 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de 
înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, 
indiferent de dimensiunea beneficiarilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât 
şi întreprinderi mari. 
 
Activitati eligibile 
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, 
cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de 
activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 
la Ghidul solicitantului Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără 
T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 
1 milion euro, conform HG 880/ 2018. 

 
Valoare grant: variabila 
Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 13,5 
milioane lei si maximum 37,5 mil.euro. 
 
Informatii suplimentare 
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/Ghidu
lSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf 

Guvernul României 

Buget  

4.070 mil. lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 50% 

Termen limită 

 
Depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri  

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

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

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

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

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

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

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

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Operațional Competitivitate (POC) 
 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 
PI 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii 
de TIC, O.S. 2.2: Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea 
economică, Acțiune: 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de 
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

18.750.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Obiectiv 
Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se 
asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între 
structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între 
întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid 
şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea 
în România, centrate pe domeniul TIC; 
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea 
în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; 
Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară 
activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC. 
 
Activitati eligibile 
Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de 
instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. 
Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor 
informatice implementate prin proiect; 

Activități aferente amenajării data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin 

proiect (o singură dată pe perioada implementării); 

Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării 

proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri 

de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea şi 

implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să 

respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, 

precum şi pe cele de punere în funcţiune (dacă este cazul); 

Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;  

Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare 

a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi 

inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri 

ai personalului angajat al beneficiarului; 

Activități aferente inovării de proces şi organizaţională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor 

de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală; 

Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nişe de piată pentru produsul/serviciul inovativ); 

Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate 

Vizuală și prezentului ghid al solicitantului; 

Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă  

Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziţionate şi cel care 

va asigura mentenanţa; 

Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor 

naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi 

obiectivele POC; 

Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect; 

Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate. 

 
Valoare grant:  
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de 
ajutor de stat și schemei de minimis) este de 2.500.000 euro.  
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor 
de stat și schemei de minimis) este de 500.000 euro, care includ cheltuielile aferente ajutorului de 
minimis. 
 
Informatii suplimentare 
Tipul apelului de proiecte: competitiv 
 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/447 
 
 
 
 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 



 pag. 124 
Catalogul surselor de finanțare – 18/2019 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea colaborării in 
cercetarea europeana de excelenta; 
Consolidarea sistemului național de CDl prin intensificarea cooperării 
internaționale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte 
tari, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea 
accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la 
nivel internațional; 
Creșterea vizibilității României la nivel internațional in domeniul cercetării si 
inovării. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de învățământ superior publice si private acreditate; 
Institute Naționale de CDl; 
Alte organizații de cercetare de drept public sau privat; 
Agenți economici (IMM-uri si întreprinderi mari); 
Unități de administrație publica locala sau centrala; 
Organizații nonguvernamentale. 
Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția trans-naționala ca 
unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte instituții din Romania. 
Instituțiile, altele decât cele prevăzute in OG 57/2002 cu modificările si 
completările ulterioare, pot participa in acest tip de proiecte doar cu finanțare 
proprie. 
 
Activitati eligibile  
Proiectele declarate câștigătoare in urma competițiilor trans-naționale ERA-
NET/ERANET Cofund sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul 
NAȚIONAL de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 
(PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si internaționala, 
Subprogramul 3.2 Orizont 2020. 
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERANET Cofund in cadrul 
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 
este următorul: 

2016: 3.575.500 lei; 
2017: 17.000.000 lei; 
2018: 22.450.000 lei; 
2019: 25.000.000 lei. 
 

Valoare grant:  
Maxim 250.000 euro, in situația in care Romania este coordonatorul 
proiectului trans-național; 
Maxim 200.000 EUR, in situația in care Romania este partener in  proiectul 
transnațional. 
 
Informatii suplimentare 
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-
Cofund.html 
 

Guvernul Romaniei 

Buget 2014-2020 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html
https://uefiscdi.ro/articole/4536/Pachet-de-informatii-ERANETERANET-Cofund.html


 pag. 125 
Catalogul surselor de finanțare – 18/2019 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 

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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