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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

APRILIE 2020 

PROGRAME LANSATE 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Clădiri 

rezidențiale 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 3, 
OS 3.1A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea eficienței 

energetice în 
clădirile 

rezidențiale, 

clădirile publice și 
sistemele de 

iluminat public, 

îndeosebi a celor 

care înregistrează 
consumuri 

energetice mari 

Unitățile 

administrativ-
teritoriale din mediul 

urban, definite 

conform OUG 
57/2019, cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare. 
 

Solicitantul este cel 

care încheie un 
contract cu 

asociaţia/asociaţiile 

de proprietari pentru 

depunerea şi 
derularea proiectului. 

 îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei 

clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 

planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de 

consolidare; 
 reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte 

comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de 

robinete cu cap termostatic etc. 
 modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea 

centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea 

unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 

regenerabile – panouri solare termice, panouri solare 

electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe 

biomasa etc.; 
 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 
 implementarea sistemelor de management al funcționării 

consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea 

sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 

energiei electrice; 
 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 

obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor 

electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de 

demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari 

de reparații la fațade etc.); 
 întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 

strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte 

ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020. 
 

Valoare 

minimă 
eligibilă: 

100.000 euro 

(criteriul cu 
privire la 

valoarea 

minimă a 

investiției nu se 
menține pe 

perioada de 

implementare 
și durabilitate a 

investiției). 
 

Valoare 
maximă 

eligibilă: 5 

milioane euro 

Ratele de co-

finanţare aplicabile 

pentru cheltuielile 

eligibile sunt: 
60% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectelor – FEDR 

şi bugetul de stat, 

din care rata de 

cofinanțare din 

partea Uniunii 

Europene prin 

Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională (FEDR) 

este maxim 85%, 

iar rata de 

cofinanțare din 

bugetul de stat (BS) 

este minim 15%; 
40% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectelor – 

Solicitant şi 

Asociaţia de 

proprietari 

(indiferent de 

regiunea de 

dezvoltare în care se 

implementează). 
 

16 iulie 
2020 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/5/por
-3-1-a-cladiri-
rezidentiale 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Centre 

comunitare 

integrate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 8, 
OS 8.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea 

accesibilității 
serviciilor de 

sănătate, 

comunitare și a 

celor de nivel 
secundar, în special 

pentru zonele 

sărace și izolate - 
Operațiunea B 

Autoritate publică 

locală 
Instituție publică 
 

Acest apel de 

proiecte este de tip 
necompetitiv cu 

termen limită de 

depunere de 6 luni și 
se adresează 

solicitanţilor de 

finanţare care se 
regăsesc pe Lista 

celor 139 comunităţi* 

cu tip de 

marginalizare peste 
medie și severă 

(Anexa 14 din  ghid), 

care constituie 
comunitățile supuse 

intervențiilor de tip 

soft privind serviciile 

comunitare integrate. 
-Acâş, Săuca, 

Turulung 
 
 

 

 
 

 

 
 

 construcţia / reabilitarea / 

modernizarea / extinderea / dotarea 

centrelor comunitare integrate; 
 accesibilizarea spațiului destinat 

centrelor comunitare integrate și a căilor 

de acces; 
 asigurarea/ modernizare utilităţilor 

generale şi specifice (inclusiv branşarea la 

utilităţi pe amplasamentul obiectivului de 
investiții). 

Valoare 

minimă 
eligibilă a unui 

proiect este de 

10.000 euro. 
 
Valoare 

maximă 

eligibilă a unui 
proiect este de 

100.000 euro. 

2% 20 iulie 
2020 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/469/
por-8-1-b-cci 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/469/por-8-1-b-cci
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Strategii de 

Dezvoltare 

Locala 

selectate la 

finanțare în 

cadrul 

Programului 

Operațional 

Capital Uman 

– POCU- 2014-

2020 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 
9, PI 9.1, OS 
9.1) 

Reducerea 

numărului de 
persoane aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială, 

prin măsuri 
integrate 

 

Autoritate publică locală 
Instituție publică 
Grup de Acțiune 

Locală/FLAG 
Parteneriat public-privat 
 

Unități Administrativ 

Teritoriale: 
-Oraș / Municipiu / sectoarele 

municipiului București - ca  

membre în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare; 
-Parteneriate între UAT Oraș 

/ Municipiu /  sectoarele 

municipiului București - 

membru în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare și 

lider de parteneriat - și 

furnizori publici și privați de 

servicii sociale - acreditați 

conform legislației în vigoare, 

-Furnizori publici și privati de 

servicii sociale acreditați 

conform legislației în vigoare, 

cu o vechime de cel puțin un 

an 
-Întreprinderi de economie 

socială de inserție, persoane 

juridice atestate conform 

Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială și Hotărârii 

Guvernului Nr. 585/2016  

Intervențiile sprijinite în cadrul acestei priorități de 
investiții pot include diverse tipuri de investiții, în 

funcție de nevoile specifice identificate la nivel local 
în cadrul SDL 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 medico-
sociale; 

- 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 respectiv: 
 construcția/reabilitarea/modernizarea 

dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități 
sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 
 crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea 

spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, 
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților 

publice, zone verzi neamenajate, terenuri 
abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 
-construirea / dotarea cu echipamente a 

infrastructurii întreprinderilor de economie socială 
de inserţie. 

Pentru apelurile  

POR/2019/9/9.
1/1/7REGIUNI  

și 

POR/2019/9/9.

1/1/BI: 
 

valoarea 

minimă 
aferentă 

cheltuielilor 

eligibile este de 
30 000 euro. 
Pentru apelul 

POR/2019/9/9.

1/1/Întreprinder
i (doar 

regiunile mai 

puțin 
dezvoltate): 
 

valoarea 

minimă 
aferentă 

cheltuielilor 

eligibile este de 
20 000 euro. 

-pentru 

regiunea mai 
dezvoltată: 
Minim 2% 
-pentru 

Întreprinderi 
de economie 

socială de 

inserție: 0% 

Pentru 
POR/2019/

9/9.1/1/7R
EGIUNI si  
POR/2019/
9/9.1/1/BI: 
Data și ora 
de începere 
a depunerii 
de proiecte: 

23.10.2019, 
ora 10.00; 
Data și ora 
de 
închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
31.12.2021, 

ora 10.00. 
Pentru 
POR/2019/
9/9.1/1/Într
eprinderi 
de 
economie 
socială de 
inserție: 
Data și ora 
de începere 
a depunerii 
de proiecte: 
23.10.2019, 
ora 10.00; 
Data și ora 
de 

închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
01.06.2020, 
ora 17.00. 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/465/
por-9-1-
regiuni-si-b-i-
etapa-iii 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/465/por-9-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

„Stimularea 

participării la 

educație a 

copiilor cu 

părinți plecați 

la muncă în 

străinătate” 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 

UMAN, AP 
6, PI 10.i., OS 
6.2 ) 
 

Creșterea 

participării la 

învățământul 

ante-preșcolar și 

preșcolar, în 

special a 

grupurilor cu risc 

de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe 

copiii aparținând 

minorității roma 

și a celor din 

mediul rural 

• Instituții de 

învățământ (ISCED 0 - 3) 

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); 
• Instituții de cult si 

asociații religioase; 
• Instituții / agenții 

guvernamentale cu atribuții în 

domeniul incluziunii sociale; 
• APL cu atribuții în 

domeniul educației de nivel 

preuniversitar; 
• ONG. 
Proiectele pot fi aplicate în 

parteneriat, parteneriatele 

putând fi constituite din 

entități menționate mai sus. 

Vor fi finanțate următoarele tipuri de activități: 
Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat 

preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 
ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-
16 ani) în vederea stimulării participării la educație 
și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 
scolii (activitate relevantă și obligatorie); 
Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional 
(sub-activitate relevantă și obligatorie); 
Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin 

(sub-activitate relevantă și obligatorie); 
Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de 
socializare (activitate relevantă); 
Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea 
participării la educație și la activitățile de consiliere 
a copiilor, precum și la activitățile recreative și de 
socializare (activitate relevantă); 
Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație 

parentală și de consiliere socială (activitatea 
relevantă și obligatorie); 
Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, 
autorități locale, instituții locale, ONG-uri și 
comunitate (activitate relevantă); 
Activitatea 5 Campanie de informare și 
conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora 
rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg 
în ceea ce privește obligațiile legale care le revin 

părinților la plecarea din țară (activitate relevantă). 

Valoarea 

maximă a 

unui proiect 

este de 

1.000.000,00 

euro. 

 

Conform 

cerințelor 
prevăzute în 

documentul 

Orientări 

privind 
accesarea 

finanțărilor în 

cadrul 
Programului 

Operațional 

Capital Uman 
2014-2020. 

25 mai 

2020, 

ora 

16.00 

 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/2/prog
ramul-
operational-
capital-
uman/472/po
cu-6-2-
stimularea-
participarii-la-
educatie-a-
copiilor-cu-
parinti-plecati-
la-munca-in-
strainatate 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/472/pocu-6-2-stimularea-participarii-la-educatie-a-copiilor-cu-parinti-plecati-la-munca-in-strainatate
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Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 
 

Refacerea 
ecosistemelor 
degradate 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URA MARE, AP 
4, OS 4.1) 

Menţinerea şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate şi a 
serviciilor furnizate 
(împăduriri, 
coridoare ecologice 
etc.), situate în 

afara 
ariilor naturale 
protejate 

Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specific 

și/sau proprietari ai 

fondului forestier 

național aflat în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 
legislației specific 

și/sau proprietari ai 

apelor de suprafață 

aflate în proprietate 
publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

pajiști permanente 

aflate în 
proprietate publică 
Administratori 

desemnați în condițiile 

legislației specifice 

și/sau proprietari de 

peșteri aflate în 

proprietate publică 
 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor 
forestiere și a serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor 
lacustre și de ape curgătoare și a 
serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
pajiști și a serviciilor furnizate 

 Menținerea și refacerea ecosistemelor de 
peșteri și a serviciilor furnizate 
 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 
 

Variabilă 31 
decembrie 
2020, ora 
10:00 
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Decontaminare 
a siturilor 
poluate istoric 
– proiecte noi 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
4, O.S. 4.3) 

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 

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 

Proiectele vor cuprinde activităţi de 
decontaminare şi ecologizare a siturilor 
poluate 
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor 

naturale 
şi asigurarea calităţii solului în vederea 
protejării 
sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre 
finanţare se vor concentra pe diminuarea 
riscului existent pentru sănătatea umană şi 
pentru mediu cauzat de activităţile 

industriale 
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri 
adecvate pentru atenuarea riscurilor 

identificate, 
astfel încît să se atingă riscul acceptabil. 
Utilizarea infrastructurii verzi va fi 

considerată o 
opțiune prioritară pentru acțiunile de 
decontaminare (bio-decontaminarea 

siturilor 
poluate). 

NA 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 

Pentru 
beneficiari 
autorități 

publice 
locale / instituții 
subordonate 
acestora, 
finanțate de la 
bugetul de 
local: 
Minim 2% 
Pentru 
beneficiari 
instituții 
centrale, 
finanțate de la 
bugetul de stat: 
Minim 15% 

31 
decembrie 
2020 
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Comisia 

Europeană 
Agenția 

Executivă pentru 

Educație, 

Audiovizual și 

Cultură 

(EACEA) 
 

Europa Creativă 

- Promovarea 

diversității și 

talentului 

muzical 

european 

 Favorizarea incluziunii 
sociale, adică să le 

permită copiilor să aibă 
acces la educație și 
învățare muzicală care 
altfel nu ar avea această 
oportunitate. Includerea 
socială în acest context 
va însemna oferirea de 
sprijin necesar tuturor 

elevilor în funcție de 
nevoile lor particulare, 
inclusiv celor din medii 
socioeconomice 
defavorizate, celor care 
provin dintr-un context 
migrant sau celor cu 
nevoi speciale. 
 
 Obiective specifice: 
-să promoveze 
cooperarea între 
educația nonformală / 
informală și sectorul 
muzical, cu scopul de a 
favoriza incluziunea 
socială, adică accesul la 

muzică pentru copiii 
mai puțin avantajați sau 
implicarea comunității; 
 -să dezvolte un 

proiect la scară mică, 

cu o valoare adăugată 

europeană clară, 

adecvat schimbului 
de bune practici. 

Organizație publică sau 
privată cu profit sau non-

profit cu personalitate 
juridică 

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de 

propuneri, cu condiția să fie adresate copiilor 

de vârstă școlară (între 6 și 14 ani), adică copiii 

care urmează încă școlile obligatorii: 
 

   -Organizarea instrumentelor comune de 

învățare, cum ar fi ateliere, școli de vară sau 

tabere; 
   -Utilizarea instrumentelor audiovizuale sau 
digitale; 
   -Pregătirea și participarea la o activitate 

muzicală în cadrul unui proiect comunitar, un 

spectacol, o paradă sau un festival. 

Maximum 30.000 
euro/proiect 

Minim 20% 30 aprilie 
2020, ora 

18:00 
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Comisia 

Europeană 
Agenția 

Executivă pentru 

Educație, 

Audiovizual și 

Cultură 

(EACEA) 
 

Europa Creativă 

- Cultural 

Heritage in 

Action: Schema 

de învățare 

reciprocă 

destinată 

autorităților 

locale 

 Patrimoniul cultural în 
acțiune (Cultural 

Heritage in Action) este 
un program de învățare 
de la egal la egal, care 
îi va permite unui 
număr de peste 100 de 
factori de politici locale 
și regionale să facă 
schimb de cunoștințe 

despre patrimoniul 
cultural, cu accent pe 
guvernanța 
participativă, 
reutilizarea adaptativă 
și calitatea 
intervențiilor. 
 

Proiectul va 
împuternici orașele și 
regiunile să-și 
consolideze politicile și 
inițiativele de 
patrimoniu cultural, 
precum și să dezvolte 
soluții inovatoare 
pentru păstrarea 

patrimoniului cultural. 

Administrații locale și 
regionale de toate 

dimensiunile: 
 
   -Zone rurale 
   -Orașe de dimensiuni 
medii  
   -Orașe mari și capitale 
   -Regiuni 

Vor fi selectate proiectele cu activități în următoarele 
domenii: 
 

Guvernarea participativă a patrimoniului 

cultural 
Guvernanța participativă vizează abordări 
participative și centrate pe oameni care implică 
sectorul public, părțile interesate private și societatea 
civilă pentru: 
-co-proiectarea politicilor și programelor de 

patrimoniu cultural 
-împărtășirea gestionării și protejării patrimoniului 
cultural 
-creșterea valorificării patrimoniului cultural în 
comunități 
-folosirea moștenirii culturale ca resursă pentru 
dezvoltarea teritorială și a comunității  
Reutilizarea adaptivă a clădirilor de patrimoniu 
-Reutilizarea adaptativă a clădirilor de patrimoniu 
este actul de a da o nouă utilizare unei clădiri 
învechite, neutilizate sau utilizate greșit. 
 -În abordarea reutilizării adaptive, mai degrabă 
decât continuarea utilizării existente a clădirii prin 
modernizări sau restaurarea acesteia la o perioadă 
specifică de timp, noua utilizare este definită și 
adaptată clădirii păstrând și respectând valoarea și 
semnificația acesteia. 
Calitatea intervențiilor asupra patrimoniului 

cultural 
 Intervențiile asupra patrimoniului cultural pot fi 
riscante: intervențiile necorespunzătoare pot pune în 
pericol patrimoniul. Intervențiile de calitate sunt 
esențiale dacă dorim să transmitem moștenirea 
generațiilor viitoare, iar acestea sunt rezultatul mai 
multor factori, inclusiv: 
-estetica, 
-locuința 
-prietenia cu mediul, 
-accesibilitatea, 
-integrarea în mediul înconjurător  

 
 -Veți fi prezentat 

într-un catalog 
online și vizibil la 
nivelul UE 
    -Orașul / 
regiunea dvs. va 
avea șansa de a 
găzdui o vizită de 
învățare de la egal 

la egal 
    -Veți face parte 
dintr-o comunitate 
de practică 

 27 aprilie 
2020, ora 

18:00 
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Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 
și Guvernul 
României 
Unitatea de 

Management a 

Proiectului din 

cadrul 

Ministerului 

Culturii și 

Identității 

Naționale 
 

RO-Cultura: 

Apel de proiecte 

pentru 

Consolidarea 

Antreprenoriatul

ui Cultural și 

Dezvoltarea 

Audienței și a 

Publicului 

(sesiunea 2) 
(MECANISMUL 
FINANCIAR AL 
SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 
2014-2021 

Consolidarea 
dezvoltării economice 

și sociale prin 
cooperare culturală, 
antreprenoriat cultural 
și managementul 
patrimoniului cultural. 
 
Acest apel de proiecte 
vizează creșterea 

gradului de acces la 
cultură, promovarea 
diversității culturale și 
consolidarea dialogului 
intercultural. Pentru ca 
activitățile culturale să 
aibă un impact mai 
mare, transferul de 

cunoștințe și expertiză 
între organizațiile din 
România și Statele 
Donatoare este 
încurajat, împreună cu 
producția în comun a 
evenimentelor artistice. 

Orice entitate publică 

sau privată, comercială 

sau necomercială, 

inclusiv organizații 

neguvernamentale, cu 

personalitate juridică, 

înființată în România, a 

cărei activitate, 

conform documentelor 
statutare/ constitutive/ 

de înființare, este, 

printre altele, în 

sectoarele culturale și 

creative, astfel cum sunt 

definite în 

Regulamentul UE nr. 

1295/2013. 

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în 

România sau în Statele Donatoare. Cu justificare adecvată, 

sunt permise excepții pentru activități care implică schimb 

de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la 

conferințe/seminarii/expoziții sau alte evenimente similare, 

care pot avea loc în alte state beneficiare. 
Tipuri de activități eligibile: 
    Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă 

dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, 

național sau internațional; 
    Producții artistice rezultate ca urmare a documentării 

istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice 

și culturale; 
    Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează 

dezvoltarea publicului; 
    Schimb de experiențe, 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/sau creative a lucrărilor acestora; 
    Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de 

angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; 
    Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea 

competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor 

activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui 

mediu în continuă schimbare; 
    Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, 

job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a 

membrilor echipei de proiect; 
    Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și 

introducerea pe piață; 
    Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și 

conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală; 
  Implementarea de modele inovatoare de afaceri în 

sectoarele culturale și creative, care să contribuie la 

dezvoltarea locală a comunităților; 
  Susținerea dezvoltării locale prin abordări 

interdisciplinare. 

între 50.000 

Euro și 200.000 
Euro 

0% pentru PP 

de drept public, 

respectiv 10% 

pentru PP de 

drept privat 

01 iulie 

2020 
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https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2?fbclid=IwAR2Px0lcUt2Pb0N3Vw5ye-zBbHYMS7CvVNV6VuXjjZCRlYKnqGC4W8OLFso
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2?fbclid=IwAR2Px0lcUt2Pb0N3Vw5ye-zBbHYMS7CvVNV6VuXjjZCRlYKnqGC4W8OLFso
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2?fbclid=IwAR2Px0lcUt2Pb0N3Vw5ye-zBbHYMS7CvVNV6VuXjjZCRlYKnqGC4W8OLFso
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Comisia 

Europeană 
Agenția 

Executivă pentru 

Educație, 

Audiovizual și 

Cultură 

(EACEA) 
 

Europa Creativă 

- Cultural 

Heritage in 

Action: Schema 

de învățare 

reciprocă 

destinată 

autorităților 

locale 

 Patrimoniul cultural în 
acțiune (Cultural 

Heritage in Action) este 
un program de învățare 
de la egal la egal, care 
îi va permite unui 
număr de peste 100 de 
factori de politici locale 
și regionale să facă 
schimb de cunoștințe 

despre patrimoniul 
cultural, cu accent pe 
guvernanța 
participativă, 
reutilizarea adaptativă 
și calitatea 
intervențiilor. 
 

Proiectul va 
împuternici orașele și 
regiunile să-și 
consolideze politicile și 
inițiativele de 
patrimoniu cultural, 
precum și să dezvolte 
soluții inovatoare 
pentru păstrarea 

patrimoniului cultural. 

Administrații locale și 
regionale de toate 

dimensiunile: 
 
   -Zone rurale 
   -Orașe de dimensiuni 
medii  
   -Orașe mari și capitale 
   -Regiuni 

Vor fi selectate proiectele cu activități în următoarele 
domenii: 
 

Guvernarea participativă a patrimoniului 

cultural 
Guvernanța participativă vizează abordări 
participative și centrate pe oameni care implică 
sectorul public, părțile interesate private și societatea 
civilă pentru: 
-co-proiectarea politicilor și programelor de 

patrimoniu cultural 
-împărtășirea gestionării și protejării patrimoniului 
cultural 
-creșterea valorificării patrimoniului cultural în 
comunități 
-folosirea moștenirii culturale ca resursă pentru 
dezvoltarea teritorială și a comunității  
Reutilizarea adaptivă a clădirilor de patrimoniu 
-Reutilizarea adaptativă a clădirilor de patrimoniu 
este actul de a da o nouă utilizare unei clădiri 
învechite, neutilizate sau utilizate greșit. 
 -În abordarea reutilizării adaptive, mai degrabă 
decât continuarea utilizării existente a clădirii prin 
modernizări sau restaurarea acesteia la o perioadă 
specifică de timp, noua utilizare este definită și 
adaptată clădirii păstrând și respectând valoarea și s 

 
 -Veți fi prezentat 

într-un catalog 
online și vizibil la 
nivelul UE 
    -Orașul / 
regiunea dvs. va 
avea șansa de a 
găzdui o vizită de 
învățare de la egal 

la egal 
    -Veți face parte 
dintr-o comunitate 
de practică 

 27 aprilie 
2020, ora 

18:00 
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