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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

APRILIE 2021 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Centre 

comunitare 

integrate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL,  

AP 8,      OS 

8.1B) 

OS 8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 
sănătate, 

comunitare și a 

celor de nivel 
secundar, în special 

pentru zonele 

sărace și izolate - 
Operațiunea B - 

Centre comunitare 

integrate 

Unităţile administrativ-

teritoriale care se regăsesc 
în cadrul Anexei 14 la 
Ghidul Solicitantului, 
precum şi parteneriatele 
între acestea şi: 
 
    Alte unităţi 
administrativ-teritoriale, 

definite conform 
Ordonanței de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul 
Administrativ, Art. 5, 
litera pp) și constituite 
potrivit Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind 
organizarea administrativă 
a teritoriului României, 

republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare; 
    Orice alte autorități / 
instituții publice care pot 
contribui la buna 
implementare a proiectului 
definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 
57/2019 
 
 

 

    -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. 

Contribuţia 

proprie a 
solicitantului la 
realizarea 
proiectului este 
formată din 
contribuția la 
valoarea totală 
eligibilă a 

proiectului (în 
cuantum de 2%) 
și din contribuția 
la valoarea totală 
neeligibilă a 
proiectului (în 
cuantum de 
100%).  

30 aprilie 

2021  
https://www.fo

nduri-

structurale.ro/fi
sa-

proiect/1/progr

amul-
operational-

regional/469/p

or-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 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 30 iunie 
2022,ora 
10:00 
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e
  

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/433/poim-4-1-ecosisteme
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

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

 Reducerea 

suprafețelor 
poluate istoric 

Autorităţile publice 

sau alte instituții 
publice, inclusiv 
structuri subordonate 
acestora, pentru situri 
contaminate istoric 
aflate în proprietate 

sau puse la dispoziţia 

acestora de către 
proprietar – printr-un 

act juridic - în 

vederea 
implementării 

proiectului 

•    Activități specifice de reabilitare și 
ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare 
suprafață contaminată și decontaminare a solului, 
inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu 

accent pe bio-decontaminare; 
•     Remedierea amplasamentelor unor facilități, 

cum ar fi batale explorare și producție, 

amplasamente aferente rafinăriilor, etc.; 
•     Activități specifice de 

închiriere/ecologizare/reabilitare/conservare a 
zonelor miniere, în vederea reabilitării și 
ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv 
activitățile de eliminare/depozitare conformă a 
materialelor rezultate din implementarea acestor 
activități (a nu se înțelege construirea de depozite); 

•     Activități de refacere a ecosistemelor 
naturale pe suprafață 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; 

• Elaborare documentație/documentații de 
atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și 
furnizare echipamente. 

NA 
Buget alocat 
apelului: 
5.716.409 
euro 

Pentru 
beneficiari 
autorități 

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

30 iunie 

2022  

h
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Decontaminare 
a siturilor 
poluate istoric 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
9, O.S. 9.1) 

Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

Autoritate publică 

locală 
Autoritatea publică 

centrală 

Instituție public 

 
Consilii Județene / 

consilii locale / 

Administrația 
Spitalelor și 

Serviciilor Medicale 

București pentru 
spitalele publice de 

fază I și II și suport 

COVID, din sistemul 

sanitar de stat, din 
rețeaua sanitară a 

acestora. 

Activități de tip A: 

 
Achiziții și montaj sisteme de  detectare, 

semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 

totală și de detectare semnalizare și 

alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime admise de oxigen în atmosferă, 

inclusiv realizarea schemei/proiectului de 

execuție și montaj; 
Notă: Pentru acest tip de investiții nu este 

necesară elaborarea de studii de 

fezabilitate, investițiile propuse fiind 
justificate printr-o notă conceptuală/studiu 

de oportunitate/alt document justificativ 

după caz, aprobat de către solicitant. 

 
Activități de tip B: 

 

Evaluarea deficiențelor infrastructurii 
existente prin expertize tehnice și, după 

caz, studii, audituri, analize de specialitate 

în raport cu specificul acțiunii finanțabile, 

precum și pregătirea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții / 

proiectare de specialitate etc., după caz; 

Această activitate nu poate face obiectul 
unui proiect de sine stătător; 

Achiziții, montaj, lucrări de intervenție la 

infrastructura electrică, de ventilare și 
tratare a aerului, precum și la infrastructura 

de fluide medicale. 
Un spital public nu poate fi sprijinit, în două sau mai multe 

proiecte, pentru același tip de activitate A sau B. 

Valoarea 

maximă 
eligibilă a 

investițiilor 

propuse pentru 

un spital 
public, pentru 

activitățile de 

tip A, 
indiferent de 

tipul 

solicitantului, 
nu poate depăși 

150.000 euro. 

 

Valoarea 
maximă 

eligibilă a 

investițiilor 
propuse pentru 

un spital 

public, pentru 

activitățile de 
tip B,  

indiferent de 

tipul 
solicitantului, 

nu poate depăși 

2.000.000 euro. 

Valoarea 

maximă a 

finanțării 

acordate pentru 

costurile totale 

eligibile (FEDR 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate) - 
85%; 

Valoarea 

maximă a 

finanțării 

acordate pentru 

costurile totale 

eligibile (FEDR 

Regiuni 

dezvoltate) - 

80%; 

Contribuția 
eligibilă 

minimă a 

beneficiarului 

(buget de stat) - 

15% / 20% 

31 

decembrie 

2021 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/513/poim-9-1-cresterea-sigurantei-pacientilor-in-structuri-spitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluide-medicale


 

 
 

 P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              5 

 

Kaufland 

România şi 

Asociația Act for 

Tomorrow 
 

 

START ONG, 

ediția 2021 

A încuraja 

organizațiile non-
guvernamentale, 

grupuri 

informale/de 
inițiativă și 

instituțiile să 

dezvolte și să 

implementeze 
proiecte de 

responsabilitate 

socială, în 
domeniile 

menționate, care să 

ducă la dezvoltarea 

comunităților din 
care acestea fac 

parte: 
 
   - Educație 
   - Social 
    -Sănătate 
    -Mediu 
    -Cultural 

     
    -ONG-uri mici sau recent 

înființate; 
    -Instituții publice din sfere 

precum: 
       - educația (grădinițe, 

școli, licee); 
       - cu rol social (cantine, 

centre pentru persoane 

vârstnice și copii); 
    -Grupuri informale. 

 
  Atât ONG-urile, cât și instituțiile publice din 

sfere precum educația și cu rol social, care vor 

câștiga proiecte în cadrul acestei ediții vor 

beneficia de sesiuni de formare și de 

instrumente utile, în domeniile esențiale pentru 
desfășurarea activității lor: atragere de resurse 

financiare, social media și PR, project 

management, design grafic etc. 

 

    pragul I, cu o 
valoare de până 

la 1.000 de 

euro; 
    pragul II, cu 

o valoare 

cuprinsă între 

1.000 și 5.000 
de euro; 
    pragul III, cu 

o valoare 
cuprinsă între 

5.000 și 10.000 

de euro. 

 31 

decembrie 

2021 

h
ttp

s://starto
n

g.ro
/ 
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

Electrificare 

finanțată prin 

Granturi 

Norvegiene 

„Energie mai puțin 
consumatoare de 

carbon și securitate 
sporită a 
aprovizionării”. 
 
Programul urmărește să 
stimuleze și să dezvolte 
pe termen lung 
cooperarea dintre 

Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia (statele 
donatoare) și România 
(statul beneficiar). 
 
Apelul poate oferi 
sprijin pentru proiecte 
care vor electriza 

gospodăriile 
neelectrificate și 
comunități în care 
conexiunea la rețea nu 
este fezabilă din punct 
de vedere economic sau 
unde gospodăriile 
vizate nu își pot 
permite taxa de 

conectare. 

orice entitate: 
 

    -privată sau publică; 
    -comercială sau 

necomercială; 
    -organizații 

neguvernamentale. 

 

  -achiziționarea și instalarea soluțiilor 

de energie regenerabilă, inclusiv 

echipamente asociate, cabluri, structuri 

de sprijin pentru panourile fotovoltaice 

etc.: 
        poate fi acceptat un cost maxim de 

5.000 EUR / gospodărie electrificată; 
    -extinderea rețelei electrice existente: 

        se poate accepta un cost maxim de 

5.000 EUR / gospodărie electrificată 

    -managementul proiectului și 

personal tehnic; 

    -instruirea rezidenților permanenți ai 

gospodăriilor cu privire la modul de 

utilizare a electrificării soluției energiei 

regenerabile, furnizate în cadrul 

proiectului; 
    -asigurarea echipamentului (de 

exemplu împotriva furtului, a 

incendiilor) - numai costurile suportate 

în timpul implementării proiectului; 
   - costurile auditului. 
 

între 200.000 și 

2.000.000 euro 
 30 iunie 

2021 
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

Schema de 

granturi mici -

Electrificare 

finanțată prin 

Granturi 

Norvegiene 

„Energie mai puțin 
consumatoare de 
carbon și securitate 

sporită a 
aprovizionării”. 
 
Programul urmărește să 
stimuleze și să dezvolte 
pe termen lung 
cooperarea dintre 
Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia (statele 
donatoare) și România 
(statul beneficiar). 
 
Apelul poate oferi 
sprijin pentru proiecte 
care vor electriza 
gospodăriile 

neelectrificate și 
comunități în care 
conexiunea la rețea nu 
este fezabilă din punct 
de vedere economic sau 
unde gospodăriile 
vizate nu își pot 
permite taxa de 

conectare. 

orice entitate: 
 

    -privată sau publică; 
    -comercială sau 

necomercială; 
    -organizații 

neguvernamentale. 

 

 

   - achiziționarea și instalarea soluțiilor 

de energie regenerabilă, inclusiv 

echipamente asociate, cabluri, structuri 

de sprijin pentru panourile fotovoltaice 

etc.: 
        poate fi acceptat un cost maxim de 

5.000 EUR / gospodărie electrificată; 
    -extinderea rețelei electrice existente: 

        se poate accepta un cost maxim de 

5.000 EUR / gospodărie electrificată 

   - managementul proiectului și 

personal tehnic; 

   - instruirea rezidenților permanenți ai 

gospodăriilor cu privire la modul de 

utilizare a electrificării soluției energiei 

regenerabile, furnizate în cadrul 

proiectului; 
   - asigurarea echipamentului (de 

exemplu împotriva furtului, a 

incendiilor) - numai costurile suportate 

în timpul implementării proiectului; 
   - costurile auditului. 
 

granturi cu 

valoare cuprinsă 
între 30.000 și 

200.000 euro 

 30 iunie 
2021 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/electrification/6-1-electrification/
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Mecanismului 

Financiar SEE 

2014-2021 

Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor prin 

Programul RO-

Mediu 

 

Apelul II pentru 

„Măsuri de 

reducere a 

contaminării cu 

substanțe 

periculoase în 

depozite 

municipale 

temporare” 

Prin apelul pentru 

„Măsuri de reducere 

a contaminării cu 

substanțe periculoase 

în depozite 

municipale 

temporare”, 

Programul RO-

Mediu își propune 
creșterea capacității 

de a gestiona 

/reduce/elimina 

riscurile generate de 

substanțele 

periculoase și 

deșeurile municipale. 

 

Rezultatele așteptate 

din apelul de proiecte 

se referă la 
închiderea a minim 2 

depozite temporare 

de deșeuri 

municipale. 

Orice autoritate locală sau 
regională (la nivel 

municipal/județean) 

Elaborarea și implementarea unor 

măsuri în vederea închiderii depozitelor 

temporare de deșeuri municipale, 

precum și activități care pot contribui 

în mod indirect la remedierea calității 

mediului din zona depozitelor de 

deșeuri. 

Activități eligibile sunt: 
Servicii de consultanță; 

Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-

uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de 

decizie pentru definirea problematicilor și a 

soluțiilor privind închiderea depozitelor 

temporare de deșeuri municipale, vizate de 

proiect; 

Elaborarea unor studii de impact asupra 

mediului privind riscurile create de depozitele 
temporare de deșeuri municipale; 

Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere 

a depozitelor temporare de deșeuri municipale; 

Elaborarea unor studii de fezabilitate privind 

implementarea măsurilor de închidere a 

depozitelor temporare de deșeuri municipale; 

Implementarea măsurilor de închidere a 

depozitelor temporare de deșeuri municipale; 

Elaborarea unor ghiduri de bune practici în 

vederea replicării rezultatului proiectului sau a 

măsurilor de închidere precum și 
implementarea acestora. 

Între 1.300.000 și 
2.500.000 euro 

 30 iunie 

2021 
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http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049?fbclid=IwAR2Y-AArJzh3AnHQIHIjBhTRH6OJy1_hMaKVh23Umjb6liMi8qL5SoMR_Z8
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049?fbclid=IwAR2Y-AArJzh3AnHQIHIjBhTRH6OJy1_hMaKVh23Umjb6liMi8qL5SoMR_Z8
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049?fbclid=IwAR2Y-AArJzh3AnHQIHIjBhTRH6OJy1_hMaKVh23Umjb6liMi8qL5SoMR_Z8
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049?fbclid=IwAR2Y-AArJzh3AnHQIHIjBhTRH6OJy1_hMaKVh23Umjb6liMi8qL5SoMR_Z8
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049?fbclid=IwAR2Y-AArJzh3AnHQIHIjBhTRH6OJy1_hMaKVh23Umjb6liMi8qL5SoMR_Z8
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

„Capacitate 

sporită de a 

furniza energie 

regenerabilă” - 

Energie 

hidroenergetică 

Obținerea unei 

energii mai puțin 

consumatoare de 

carbon și o siguranță 

sporită a 

aprovizionării. 
 

„Programul energetic 
în România”  va 

contribui la 

obiectivele generale 

ale Granturilor SEE 

și Norvegiene 2014-

2021, respectiv 

reducerea economiei 

și socialului 

disparități în Spațiul 

Economic European 

(SEE) și consolidarea 

relațiilor bilaterale. 
Programul urmărește 

să stimuleze și să se 

dezvolte pe termen 

lung cooperarea 

dintre Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia și 

România. 

 
• entități private 
•     entități publice 
•     entități 

comerciale 
•     entități 

necomerciale 
•     ONG 

Acest sistem poate oferi sprijin pentru 

proiectele care vor dezvolta și implementa 

activități în domeniul hidroenergiei: 
• renovarea sau reînnoirea centralelor 

hidroelectrice existente, mici sau mari, 

pentru a crește puterea capacității de 

generare și eficienței producției;  
 Notă: proiecte care vizează renovarea sau reînnoirea 

instalațiilor hidroenergetice pentru a satisface energia 

electrică sisteme de echilibrare a nevoilor în sprijinul 

generării de energie electrică regenerabilă variabilă (VRE-

solar și energie eoliană) va primi scoruri mai mari în 

evaluare.  

• construirea de noi centrale hidroelectrice la 

scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate 

instalată);  

• activități de creștere a capacității 

rezervorului pentru generarea 

hidroenergetică, ca activitate secundară a 

unui proiect;  

• instruirea personalului cu privire la 

utilizarea și întreținerea echipamentelor, 

oferite de către furnizorul echipamentelor, 

ca parte integrantă a unui proiect de 

investiții (activitate secundară în investiție 

proiect).  

 

Între 200.000 și 

2.000.000 euro 
 31 mai 

2021, ora 

14:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-old/romania-energy/call-1.1-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-old/romania-energy/call-1.1-for-proposals-hydropower/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-old/romania-energy/call-1.1-for-proposals-hydropower/
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Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu: 

Programul 

„Casa Eficientă 

Energetic” - 

Școli și grădinițe 

Obiectul 

Programului vizează 

modernizarea 

clădirilor publice cu 

destinaţie de unităţi 

de învăţământ, prin 

finanţarea de 

activităţi/acţiuni 
specifice realizării de 

investiţii pentru 

creşterea 

performanţei 

energetice a acestora. 

UAT-urile care sunt 

proprietari ai 
terenului şi 

clădirii/ansamblului 

de clădiri pe care se 
realizează investiţia şi 

pe care le 

administrează prin 

organe deliberative 

A. Lucrările de construcţii şi instalaţii pot cuprinde: 
 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de 

anvelopă a clădirii: 

Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului 

de furnizare a apei calde de consum: 

Lucrări de reabilitare/modernizare a 

instalaţiilor de iluminat în clădiri: 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a 

sistemelor de climatizare şi/sau ventilare 

mecanică pentru asigurarea calităţii aerului 

interior: 

Instalarea unor sisteme alternative de producere 
a energiei electrice şi/sau termice pentru 

consum propriu 

Sisteme de management energetic integrat 

pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la 

realizarea scopului proiectului 

B. Dotări şi echipamente conform Hotărârii 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

II. Măsurile conexe (TIP II) care contribuie la 

implementarea proiectului pentru care se 

solicită finanţare şi care nu conduc la creşterea 

eficienţei energetice, dar includ lucrări de 

intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază 

 
    1.500.000 lei 

pentru UAT cu o 

populaţie de până 

la 5.000 de 

locuitori; 

3.000.000 lei 

pentru UAT cu o 
populaţie de peste 

5.001 locuitori 

 02 iulie 

2021 
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https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php
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Granturile SEE 

2014-2021 şi 

Guvernul 

României 
 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială - Apel de 

proiecte destinat 

creșterii 

incluziunii și 

abilitării 

romilor, runda II 

Obiectivul general al 
programului este de a 
contribui activ la 

creșterea coeziunii 
economice şi sociale la 
nivel naţional şi local, 
în România, și la 
întărirea relațiilor 
bilaterale cu statele 
donatoare.  
 

Obiectivul nr. 1: 
Creșterea accesului și a 
calității serviciilor 
sectoriale sau integrate 
pentru romi, 
Obiectivul nr. 2: 
Abilitarea romilor 
(Empowerment), în 

special a femeilor și 
tinerelor rome, a 
experților și liderilor 
romi 
Obiectivul nr. 3: 
Combaterea oricărei 
forme de discriminare a 
romilor 

 

    ONG-uri, 
    entități publice și 
    asociații ale 

autorităților locale. 
 

Parteneriatul între 

entități 

publice/asociații de 
autorități locale și 

ONG-uri (inclusiv 

grupuri de acțiune 
locală) din România 

este obligatoriu. 

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 1: Creșterea accesului și a 

calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi 
Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate 
    Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de 

vulnerabilitateServicii de ocupare 
    Servicii pentru sănătateÎmbunătățirea condițiilor de locuit 
    Formarea personalului și a voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, 

ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul 

cu persoane de etnie romă. Activitățile de formare sunt eligibile doar dacă 

includ atât activități teoretice, cât și practice, monitorizate de formatori sau 
mentori de-a lungul implementării acestora și al căror impact asupra grupurilor 

țintă este demonstrat prin rapoarte de evaluare. 
    Programe de educație parentală, de creștere a conștientizării cu privire la 

rolul familiei în educația copilului, încurajarea participării părinților în procesul 
educațional atât în școală, cât și în afara acesteia, inclusiv dobândirea de 

abilități de creștere a copilului, grupuri de suport pentru mame etc. 
    Activități și campanii de informare și creștere a conștientizării țintind 

persoane și/sau familii de etnie romă în situații de vulnerabilitate și având drept 
scop participarea acestora în activitățile proiectului. 
    Activități de îmbunătățire a infrastructurii necesare furnizării serviciilor din 

categoriile principale anterioare, justificate în relație cu nevoile din aria de 

implementare 
    Sprijin material pentru promovarea participării grupurilor țintă la activitățile 

proiectului. 
    Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe 

oricare din temele de intervenție abordate de proiect. 
Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2: Abilitarea romilor:  
Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin intermediul unor 

instrumente de educație formală, nonformală și informală 
    Furnizarea de informații persoanelor de etnie romă, în special femeilor și 
tinerelor rome 
    Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la 

diferite niveluri 
    Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și 
instituțiilor publice de a fi mai incluzive 
    Facilitare comunitară - Activități care promovează capacitatea de organizare 

la nivel local, respectiv capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de a se 

organiza și de a mobiliza resurse pentru a rezolva probleme de interes comun. 
    Campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare, adresate 

persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri 

scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; 
    Schimburi de bune practici cu entități din Statele Donatoare pe teme de 
abilitare. 
Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 3: Combaterea oricărei 

forme de discriminare a romilor: 
 Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind 
populația majoritară din aria de implementare a proiectului, care promovează 

respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, 

stereotipurilor și hărțuirii;  
    Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare; 
    Formarea personalului și a voluntarilor (inclusiv formarea de formatori – 

TOT - din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, din 

administrația publică și sectorul ONG) pe teme de anti-discriminare.  
    Organizarea de evenimente publice cu participarea activă a romilor și a 
populației majoritare, cu scopul de a promova cunoașterea istoriei, culturii și 
tradițiilor comunității de romi 
    Activități de schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare 

(Islanda, Liechtenstein și Norvegia) în domeniul luptei împotriva discriminării 
și promovării drepturilor omului. 

Între 300.000 și 

1.000.000 euro 
 15 aprilie 

2021 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/
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