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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

AUGUST 2021 

PROGRAME LANSATE 

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; 
    - 
 

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 

noiembrie 

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 şi 
Guvernul 
României 
 

Creşterea 

gradului de 

acoperire cu 

servicii sociale 

- regiuni mai 

puțin 

dezvoltate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL,  

AP 8,      OS 

8.3.C) 

Creșterea gradului 

de acoperire cu 

servicii sociale 

Autoritate publică locală 

ONG 

Instituție publică 

Furnizor servicii sociale 

 

Furnizorii de servicii 

sociale, publici și privați 

care dețin centre de 

plasament ce urmează să 

fie închise. Proiectele pot 

fi depuse și în parteneriat 

cu: 

Unităţi administrativ-

teritoriale, alte entităţi de 

drept public aflate în 

subordinea UAT şi care 

desfăşoară activităţi în 

domeniul social; 

Entități de drept privat, 

acreditate ca furnizori de 

servicii sociale: 

asociaţii şi fundaţii 

constituite în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi 

fundaţii,inclusiv filiale ale 

asociaţiilor şi fundaţiilor 

internaţionale recunoscute 

în conformitate cu 

legislaţia în vigoare în 

România; 

unităţi de cult / structuri 

ale cultelor aparţinând 

cultelor religioase 

recunoscute în, inclusiv 

fundaţii şi asociaţii 

constituite de culte. 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se 

referă la: 

 

construcţia / reabilitarea / modernizarea / 

extinderea / dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă 

rezidențială, destinată copiilor; 

construcţia / reabilitarea / modernizarea / 

dotarea de case de tip familial pentru copii. 

Infrastructura de servicii sociale fără 

componentă rezidențială se referă la 

centrele de zi pentru copii și la centrele de 

zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți 

și copii, aşa cum acestea sunt reglementate 

prin Nomenclatorul serviciilor sociale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867 

din 14 octombrie 2015 cu modificările și 

completările ulterioare (codurile 8891CZ-

C-II ÷ 8891CZ-C-VII și 8899CZ-F-I). 

Având în vedere obiectivul de sprijinire a 

dezinstituţionalizării, se vor finanţa 

centrele de zi care vor furniza servicii de 

suport atât pentru copii care părăsesc 

centrele rezidenţiale, ca urmare a 

dezinstituţionalizării, cât și pentru copii 

aflaţi în situaţii de risc de separare de 

familie din comunitate. 

Valoarea 

minimă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

200.000 euro, 

Valoarea 

maximă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

1.000.000 euro. 

Rata de 

cofinanțare este: 

 

Pentru solicitanţii 

de drept public: 

Rata cofinanţării 

FEDR (U.E.): 

maxim 70% din 

totalul 

cheltuielilor 

eligibile; 

Rata cofinanţării 

Buget de Stat: 

maxim 28% din 

totalul 

cheltuielilor 

eligibile; 

Rata cofinanţării 

beneficiar: minim 

2% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile. 

Pentru solicitanţii 

de drept privat 

(dacă participă la 

finanțare): 

Rata cofinanţării 

FEDR (U.E.): 

maxim 70% din 

totalul 

cheltuielilor 

publice; 

Rata cofinanţării 

Buget de Stat: 

maxim 30% din 

totalul 

cheltuielilor 

publice. 

01 

noiembrie 

2021 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/486/p
or-8-3-c-
regiuni-mai-
putin-
dezvoltate-
apel-non-
competitiv 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
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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 

h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/fisa-p
ro

iect/5
/p

ro
gram

u
l-

o
p

eratio
n

al-in
frastru

ctu
ra-m

are/4
3

3
/p

o
im

-4
-1

-eco
siste

m
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
ttp

s://b
it.ly/2

 N
gp

vU
W
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Creșterea 

siguranței 

pacienților în 

structuri 

spitalicești 

publice care 

utilizează fluide 

medicale  
(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 martie 

2022 

h
ttp

s://w
w

w
.fo

n
d

u
ri-stru

ctu
rale.ro

/gh
id

-p
ro

iect/5
/p

ro
gram

u
l-o

p
eratio

n
al-in

frastru
ctu

ra-

m
are/5

1
3

/p
o

im
-9

-1
-cresterea-sigu

ran
te

i-p
acien

tilo
r-in

-stru
ctu

ri-sp
italicesti-p

u
b

lice-care
-

u
tilizeaza-flu

id
e

-m
ed

icale 
 

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
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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 
 

Innovation 

Norway: 

Creșterea 

capacității de a 

furniza energie 

regenerabilă - 

Alte surse de 

energie 

regenerabilă 

Obiectivul programului 

este „Mai puțină 

energie consumatoare 

de carbon și creșterea 

siguranței 

aprovizionării”.  

 

Programul urmărește să 

stimuleze și să dezvolte 

cooperarea pe termen 

lung între Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia 

și România. 

 

 

entități private sau 

publice, comerciale sau 

necomerciale, precum 

și organizațiile 

neguvernamentale, 

înființate ca persoane 

juridice în România 

 

-proiecte care utilizează substraturi bio-

bazate (gunoi de grajd, deșeuri din 

alimente, nămol, deșeuri de sacrificare, 

culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) 

pentru producerea de energie electrică 

și încălzire / răcire în comunitățile 

locale; 

-dezvoltarea și investițiile în instalații 

industriale private pentru proiecte de 

deșeuri în energie; 

-energie solară sau eoliană: noi proiecte 

la scară mică (până la 1.000 kW 

capacitate instalată) și producția de 

energie electrică pentru consumul 

propriu al solicitantului ( nu pentru 

vânzare în scopuri de profit); 

-instruirea personalului cu privire la 

utilizarea și întreținerea 

echipamentelor, oferite de furnizorul 

echipamentului, ca parte integrantă a 

unui proiect de investiții. 

între 200.000 și 

2.000.000 euro 
 8 

septembrie 

2021 
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

Cercetare și 

dezvoltare 

privind energia 

regenerabilă, 

eficiența 

energetică și 

securitatea 

energetică 

Apelul va finanța 

proiectele propuse de 

entități românești în 

domeniul de interes al 

programului: cercetare 

și dezvoltare. 

 

Rezultatul așteptat al 

proiectelor este 

creșterea capacității de 

cercetare și dezvoltare 

privind energia 

regenerabilă, energia 

(energia regenerabilă, 

eficiența energetică și 

tehnologiile/ soluțiile/ 

serviciile dezvoltate 

pentru securitatea 

energetică). 

orice entitate: 
 

    -privată sau publică; 
    -comercială sau 

necomercială; 
    -organizații 

neguvernamentale. 

 
Apelul 5(a)  Orice entitate 
publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică 
în Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein sau România 
  
Apelul 5(b)Orice entitate 
publică sau privată, 
comercială sau necomercială, 
stabilită ca persoană juridică 
în Norvegia sau România 
  
Schema de granturi mici 
pentru IMM-uri și ONG-uri 
Orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
necomercială, stabilită ca 
persoană juridică în Norvegia 
sau România 

 
Proiecte care vor dezvolta și implementa activități care 

vizează creșterea capacității de cercetare și dezvoltare 

privind energia regenerabilă, eficiența energetică și 
securitatea energetică: 

 

Energie regenerabilă, eficiență energetică și securitate 
energetică 

 

tehnologii noi pentru provocări în tranzițiile energetice de 
la combustilii fosili, bazate pe emisii mai reduse de carbon; 

cercetare și dezvoltare referitoare la tehnologii, 

echipamente, instrumente, soluții, materiale etc. pentru 
tranziția energetică; 

tehnologii de rețea inteligentă; 

valorificarea energetică a deșeurilor; 
studii de prefezabilitate/ fezabilitate etc. pentru captarea și 

stocarea carbonului (CCS) - atât timp cât fac parte dintr-un 

proiect integrat. 
Regenerabile - hidroenergie: 

 

generarea de energie în baraje fără motor construite inițial 
pentru alimentarea cu apă, apă de răcire pentru industrie 

sau irigație; 

siguranța hidrocentralelor clasice operate în condiții 
proiectate; 

siguranța hidrocentralelor vechi împotriva efectelor 
pericolelor naturale; 

instalații de depozitare a pompelor.  

Apelul 5(a): 

200.000 euro - 

500.000 euro; 

Apelul 5(b): 

200.000 euro - 

500.000 euro; 

Schema de 

granturi mici 

pentru IMM-uri 

și ONG-uri: 

50.000 - 

200.000 euro. 

 14 

octombrie 

2021 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-programme-in-romania-call-for-proposals-research-and-development/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 

 

Apelul 2 pentru 

propuneri de 

inițiative 

bilaterale în 

cadrul 

Programului 

„Dezvoltare 

locală, transfer 

de bune practici” 

Apelul de propuneri 

de inițiative 

bilaterale vizează 

facilitarea 

schimbului și 

transferului de 

informații, 

cunoștințe, 

tehnologie, 

experiență și bune 

practici între 

Promotorii de Proiect 

și partenerii lor din 

România, pe de o 

parte, respectiv 

entități relevante din 

Statele Donatoare și/ 

sau organizații 

internaționale, pe de 

altă parte, în domenii 

de interes și pe teme 

specifice proiectelor 

finanțate prin 

Programul 

Dezvoltare locală. 

entități implicate (în 

calitate de Promotori de 

Proiect sau de 

parteneri) 

 

în implementarea unui 

proiect finanțat în 

cadrul Programului 

Dezvoltare locală din: 

 

România, 

Islanda, 

Liechtenstein,  

Norvegia. 

 
 

  Prin intermediul acestuia va fi 

sprijinită participarea la întâlniri 

bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 

formare și ateliere de lucru, vizite de 

studiu, conferințe și seminare relevante 

pentru tematica proiectului aflat în 

implementare. 

 

Cel puțin o entitate din Statele 

Donatoare sau dintr-o organizație 

internațională trebuie să fie implicată în 

activitățile bilaterale propuse. 

până la 5.000 de 

euro 
 1 mai 2024 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Comisia 

Europeană  

Agenția 

Executivă 

Europeană 

pentru Educație 

și Cultură 

(EACEA) 

 

Europa Creativă 

2021-2027: Apel 

pentru proiecte 

de cooperare 

europeană 

Proiecte care implică 

o mare diversitate de 

actori activi în 

diferite sectoare 

culturale și creative, 

pentru a desfășura un 

spectru larg de 

activități și inițiative. 

Acțiunea este 

ancorată în cadrul 

politic al 

componentei Cultura 

a programului 

Europa Creativă.  

Se va acorda sprijin 

proiectelor de 

cooperare care 

contribuie la unul 

dintre următoarele 

obiective: 
 

Obiectivul 1 - Creație și 
circulație transnațională: 

consolidarea creației și 

circulației transnaționale a 
operelor și artiștilor 

europeni; 

Obiectivul 2 - Inovare: 
creșterea capacității 

sectoarelor culturale și 

creative europene de a 
alimenta talentele, de a 

inova, de a prospera și de a 
genera locuri de muncă și 
creștere. 

Pentru a fi eligibili, 

solicitanții (beneficiarii și 

entitățile afiliate) trebuie: 

 

Să fie persoane juridice 

(organisme publice sau 

private) 

Să fie stabilite în una 

dintre țările eligibile, 

adică: 

Țări participante la Europa 

Creativă: 

Statele membre ale UE 

(inclusiv țările și teritoriile 

de peste mări) 

Țări din afara UE: 

țările SEE enumerate și 

țările asociate Programului 

Europa Creativă sau țările 

aflate în negocieri în curs 

pentru un acord de 

asociere și în care acordul 

intră în vigoare înainte de 

semnarea grantului 

Proiectele trebuie abordeze cel puțin 

una (și nu mai mult de două) dintre 

următoarele priorități: 

Public: pentru a spori accesul cultural 

și participarea la cultură, precum și 

implicarea și dezvoltarea audienței atât 

fizic, cât și digital; 

 

Incluziune socială; 

Sustenabilitate; 

Noua tehnologie; 

Dimensiune internațională; 

Prioritățile specifice sectorului: 
pentru 2021, au fost definite următoarele 

priorități anuale specifice specifice 

sectorului pentru muzică, editare, 

patrimoniu cultural și arhitectură, astfel 

cum sunt identificate prin dialoguri politice 

și consultări ale părților interesate, pentru a 

sprijini activitățile de consolidare a 

capacității, cum ar fi formarea, crearea de 

rețele sau activități de acces pe piață și 

sprijin pentru a deveni mai rezistent 

Proiecte de 

cooperare la scară 

mică: maximum 

200.000 

euro/proiect 

Proiecte de 

cooperare la scară 

medie: maximum 

1.000.000 

euro/proiect 

Proiecte de 

cooperare la scară 

mare: maximum 

2.000.000 

euro/proiect 

 7 

septembrie 

2021, ora 

18:00 
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https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/498/europa-creativa-2021-2027-apel-pentru-proiecte-de-cooperare-europeana
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/498/europa-creativa-2021-2027-apel-pentru-proiecte-de-cooperare-europeana
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

„Capacitate 

sporită de a 

furniza energie 

regenerabilă” - 

Energie 

geotermală 

Apelul susține 

proiectele 

concentrate pe 

reducerea 

consumului de 

carbon și dezvoltarea 

producției de energie 

geotermală. Prin 

program se propune 

contribuirea la 

obiectivele generale 

ale granturilor SEE și 

Norvegiene 2014-

2021, respectiv la 

reducerea 

disparităților 

economice și sociale 

din Spațiul Economic 

European (SEE). Se 

urmărește, de 

asemenea, stimularea 

și dezvoltarea 

cooperării pe termen 

lung între Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia și 

România. 

 
 orice persoană 

juridică privată 

sau publică, 

comercială sau 

necomercială, 

ONG-uri,  

 parteneriate 

formate din 

tipurile de entități 

enumerate 

anterior, 

 din România 

Apelul oferă sprijin pentru proiectele care vor 

dezvolta și implementa activități în domeniul 

geotermal (se aplică atât pentru energia geotermală 

de temperatură foarte ridicată, cât și pentru energia 

geotermală de temperatură scăzută): 

 

dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie 

geotermală a clădirilor publice, a clădirilor de 

birouri, a mall-urilor, a siturilor și clădirilor 

industriale, precum și a locuințelor private în calitate 

de beneficiari finali; 

activități de creștere a capacității de producție a 

energiei geotermale; 

instruirea personalului privind utilizarea și 

întreținerea echipamentelor, furnizate de furnizorul 

echipamentului, ca parte integrată a unui proiect de 

investiții (activitate secundară în cadrul proiectului 

de investiții); 

reînnoirea/retehnologizarea sistemului de distribuție 

geotermală (activitate secundară). 

Proiectele privind producția de energie din surse 

geotermale trebuie să contribuie direct la următorii: 

 

Indicatori de rezultat 

 

Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 

(echivalentul în tone de CO2/an); 

Energie produsă din surse geotermale (în MWh/an);  

Indicatori de realizare: 

 

Numărul de instalații noi sau recondiționate pentru 

producția de energie geotermală; 

Capacitatea instalată pentru producerea energiei 

geotermale (în MW). 

Proiectele pot contribui și la un indicator adițional: 

Numărul de locuri de muncă create. 

Între 200.000 și 

2.000.000 euro 
 30 

septembrie 

2021, 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA
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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 

 04 

octombrie 

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

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

 

Programul 

SMEs Growth: 

Schema de 

granturi mici, 

apel II 

 

Programul are ca 

obiectiv creșterea 

creării valorii și 

creșterii durabile în 

sectorul de afaceri din 

România. Programul 

urmărește să stimuleze 

și să dezvolte 

cooperarea pe termen 

lung între Norvegia 

(denumită în continuare 

„statul donator”) și 

România, pe baza 

dezvoltării și inovării 

afacerilor. 

Solicitanți eligibili: 

 

Întreprinderi cu cel mult 

25% proprietate publică, 

stabilite ca persoane 

juridice în România; 

Pentru domeniul „Green 

Industry Innovation”, sunt 

eligibile și organizațiile 

non-profit înființate ca 

persoane juridice în 

România; 

Parteneri eligibili: 

 

Orice entitate privată sau 

publică, comercială sau 

necomercială stabilită ca 

persoană juridică în 

Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein sau în 

România. 

Inovație în Industria Verde („Green 

Industry Innovation”) 

 

Dezvoltarea, implementarea și investițiile în 

tehnologii inovatoare ecologice 

Dezvoltarea de produse ecologice, servicii, 

tehnologii 

Dezvoltarea și implementarea unor procese de 

producție mai ecologice 

Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) 

 

Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri 

maritime 

Dezvoltarea de soluții legate de transportul 

maritim 

Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastă 

și maritim 

Dezvoltare și investiții în biotehnologie 

albastră 

Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere 

ale fundului mării 

Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră 

Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul 

pescuitului și acvaculturii 

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 

deșeurile și deșeurile marine 

Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru 

alimentarea cu apă, inclusiv desalinizarea 

IT&C 

 

Dezvoltarea produselor, serviciilor, 

tehnologiilor TIC 

Dezvoltarea și implementarea de produse, 

servicii, tehnologii utilizând componente TIC 

Solicitantul poate să depună o singură 
propunere de proiect în cadrul prezentului apel. 

    Granturi între 

50.000 și 

200.000 euro 

 22 

septembrie 

2021, ora 

13:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-smg/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Innovation 

Norway 
 

 

Programul 

SMEs Growth: 

Schema pentru 

proiecte 

individuale, apel 

II 

Obiectivul programului 

îl reprezintă finanțarea 

dezvoltării și aplicării 

tehnologiilor/produselo

r, proceselor și 

soluțiilor inovatoare 

verzi, albastre sau TIC. 

Prin acest apel se 

propune creșterea 

competitivității pentru 

întreprinderile 

românești din ariile 

enunțate anterior, sub 

forma creșterii cifrei de 

afaceri și a profitului 

operațional net și 

crearea de locuri de 

muncă. Proiectele 

finanțate vor contribui, 

de asemenea, și la 

dezvoltarea și aplicarea 

tehnologiilor, 

proceselor și soluțiilor 

inovatoare, precum și la 

reducerea emisiilor de 

CO2 și a proceselor de 

producție mai eficiente 

din punct de vedere 

energetic. 

IMM-urile cu cel mult 

25% drept de proprietate 

publică, înregistrate ca 

persoane juridice în 

România de cel puțin 3 ani 

la data limită de depunere. 

 

Parteneri eligibili: orice 

entitate privată sau 

publică, comercială sau 

necomercială, înregistrată 

ca persoană juridică în 

Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein sau în 

România. 

Inovația industriei ecologice 

 

Dezvoltare, implementare și investiții în 

tehnologii inovatoare ecologice 

Dezvoltarea de produse și servicii ecologice 

Dezvoltarea și implementarea „proceselor de 

producție mai ecologice” 

TIC 

 

Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor 

TIC 

Dezvoltarea de produse/procese/soluții folosind 

componente TIC 

Creștere albastră - Blue Growth 

 

Dezvoltare și investiții în suprastructuri 

maritime 

Dezvoltarea de soluții legate de transportul 

maritim 

Dezvoltare și investiții în turismul costier și 

maritim 

Dezvoltare și investiții în biotehnologie 

albastră 

Dezvoltare și investiții în resurse miniere de 

fond marin 

Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră 

Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul 

pescuitului și acvaculturii 

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de 

gunoi și deșeuri marine 

Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru 

aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea. 

Între 200.000 și 

2.000.000 euro 

 15 

septembrie 

2021, ora 

13:00 
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https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/i_p_s/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/i_p_s/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 

 

Schema de 

granturi mici 

„Intervenții 

prioritare pentru 

comunitățile 

rome” 

Obiectivul general al 

apelului este acela de a 

contribui la 

îmbunătățirea 

condițiilor de viață și 

de educație în 

comunitățile 

dezavantajate cu un 

procent ridicat de 

populație romă, prin 

finanțarea proiectelor 

de nivel comunitar 

(dezvoltate în cadrul 

unei singure UAT) care 

abordează necesități 

prioritare specifice 

identificate într-un mod 

participativ. 

unitățile administrativ 

teritoriale de tipul 

comunelor și orașelor 

(inclusiv municipii) 

organizațiile 

neguvernamentale 

Pentru a fi eligibile, activitățile proiectelor vor trebui să fie 
implementate în comunități dezavantajate cu un procent 

semnificativ de populație romă. Proiectele vor include 
activități care vizează îmbunătățiri în cel puțin unul dintre 

următoarele 4 domenii tematice: 

educație,sănătate,locuire,juridic 

Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor / 

infrastructurii de educație 

Activități de tipul investițiilor în domeniul educației: 
Investiții la scară mică în renovarea și îmbunătățirea 

condițiilor din spațiile în care se desfășoară activitățile 

educaționale, inclusiv branșamente la rețele de utilități; 
Investiții în dotarea spațiilor în care se desfășoară 

activitățile educaționale;Investiții care să permită accesul 

mai ușor al copiilor și tinerilor către spațiile în care se 
desfășoară activitățile educaționale  

Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor / 

infrastructurii sanitare 

Activități de tipul investițiilor în domeniul sanitar: 

Investiții în înființarea, dotarea și îmbunătățirea 

infrastructurii medicale la scară mică (renovare sau dotare a 
dispensarelor publice funcționale etc.)Investiții în 

înființarea, dotarea și îmbunătățirea infrastructurii sanitare 

la scară mică (înființare de băi publice sau de spații 
comunitare de spălat rufe etc.) 

Sprijin în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit 

Activități de tipul investițiilor în domeniul locuirii: 
Investiții în construcția, reabilitarea și dotarea locuințelor 

sociale7, cu condiția ca acestea să înceapă a fi folosite de 

către membrii grupului țintă în timpul proiectului, iar 
acestora să le fie oferite condiții alternative decente de 

locuire pe parcursul lucrărilor, dacă este cazul. Ca parte a 

obligațiilor de sustenabilitate, PP/ partenerii vor asigura 
continuarea utilizării locuințelor sociale de către 

beneficiarii proiectului, atâta timp cât criteriile de 

eligibilitate continuă a fi îndeplinite .Investiții în conectarea 
locuințelor individuale la rețele de utilități ; extinderea 

spațiului de locuit, reparații la case individuale, construcția 

de grupuri sanitare (toalete, băi).  
Sprijin în obținerea documentelor de identitate 

(activități care presupun lucrul direct cu membrii grupurilor 

țintă): 
Asistență juridică pentru obținerea de documente de 

identitate valide (certificat denaștere, carte de identitate sau 

echivalent) și a altor documente necesare pentru obținerea 
acestora 

PP/ partenerii sunt încurajați să propună 

activități, din categoriile eligibile, adaptate 

la nevoile din zona lor, metodologii inovative 

de implementare, care să aducă valoare 

adăugată în raport cu nevoile beneficiarilor. 

 

între 20.000 și 

50.000 euro 

 14 

octombrie 

2021 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
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Comisia 

Europeană 

Direcția 

Generală Justiție 

și Consumatori  

 

Programul 

CERV - Apel de 

proiecte pentru 

protejarea și 

promovarea 

drepturilor 

copilului 

Apelul va contribui la 

răspunsul asupra 

impactului pandemiei 

Covid-19, promovând 

modalități de integrare 

și integrare a 

drepturilor copiilor în 

răspunsurile la această 

situație și la orice alte 

situații de urgență și va 

contribui la punerea în 

aplicare a acțiunilor 

propuse de UE 

Strategia privind 

drepturile copilului. 

Entități publice sau private 

din Statele Membre UE 

sau țările SEE care fac 

parte din programul 

CERV 

Activitățile includ: 

 

evaluarea lecțiilor învățate din situația Covid-

19 în contextul impactului acesteia asupra 

drepturilor copilului, oferirea de recomandări 

pentru integrarea drepturilor copilului și 

plasarea drepturilor și nevoilor copiilor în 

centrul răspunsurilor politice în situații de 

urgență la nivel național și / sau local și luarea 

aspectele specifice sexelor luate în considerare; 

Sondaje, consultări, focus grupuri și alte tipuri 

de întâlniri online și offline (dacă este posibil) 

care să asigure participarea copiilor la 

evaluarea impactului pandemiei 

Analiza informațiilor primite de la copii, 

Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative pentru 

copii care să ia în considerare nevoile și 

opiniile copiilor exprimate în timpul 

consultărilor 

Consolidarea capacităților, activități de 

formare, campanii de informare pentru 

autoritățile locale relevante și creșterea 

gradului de conștientizare a acestora asupra 

drepturilor și nevoilor copiilor, 

În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea și 

/ sau consolidarea protocoalelor și 

mecanismelor care oferă sprijin copiilor 

afectați în cea mai mare parte de situația Covid-

19; 

Fiecare proiect ar trebui să aibă ca rezultat o 

acțiune concretă, nouă sau adaptată, care ar 

proveni direct din consultările cu copiii și îi va 

implica în implementare. 

Minimum 75.000 

euro/proiect 

 7 

septembrie 

2021, ora 

17:00 CET 
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https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/458/programul-cerv-apel-de-proiecte-pentru-protejarea-si-promovarea-drepturilor-copilului
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/458/programul-cerv-apel-de-proiecte-pentru-protejarea-si-promovarea-drepturilor-copilului

