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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

DECEMBRIE 2019 
PROGRAME LANSATE 

Program de 

finanţare 

Obiectivul 

programului 

Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 

Contribuţia 

beneficiarului 

Termen 

limită 

Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

educație 

antepreșcolară 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 5, 

OS 5.1) 
 

Reducerea 

numărului de 
persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 
din comunitățile 

marginalizate 

(roma și non-roma) 

din orașe cu peste 
20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu 

populație 
aparținând 

minorității roma, 

prin implementarea 

de măsuri/ 
operațiuni integrate 

în contextul 

mecanismului de 
DLRC 

 

Microîntreprindere 

Întreprindere Mare 

Autoritate publică 

locală 

ONG 

IMM 

Instituție publică 
Cameră de comerț 

Furnizori de FPC 

autorizaţi 

Organizaţii sindicale, 

patronate, federații 
 

-domeniul ocupării forței de muncă: 
Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul 

și/sau menținerea pe piața muncii; 
Activitatea principală 2 - Susținerea 
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu: 
Activitatea principală 3 - Sprijinirea dezvoltării/ 
furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-
sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate; 
Activitatea principală 4 - Sprijin pentru creșterea 

accesului și participării la educație: 
Activitatea principală 5 – Activități de îmbunătățire 
a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 
țintă; 
Activitatea principală 6 – Asistență juridică; 
Activitatea principală 7 - Combaterea discriminării 
și a segregării. 
-domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ 

medicale/ medico-sociale: sprijinirea 
dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea 
de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate (medico-sociale); 
-domeniul educației; 
-domeniul locuire; 
-domeniul acordării de asistență juridică; 
-domeniul combaterii discriminării și a segregării. 
 

Valoarea 

minimă a unui 
proiect este de 

101.000 euro. 

Conform 

secțiunea 
4.3.1. din 

Cofinanțarea 

proprie 
minimă a 

beneficiarului 

din cadrul 

documentului 
Orientări 

privind 

accesarea 
finanțărilor în 

cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020. 

31 
decembrie 

2021 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/2/pro
gramul-
operational-
capital-
uman/462/po
cu-5-1-
regiuni-si-b-i-
etapa-iii-
depunere-in-
mysmis 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/462/pocu-5-1-regiuni-si-b-i-etapa-iii-depunere-in-mysmis
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

educație 

antepreșcolară 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

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) 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 și 

asociații religioase; 

Instituții / agenții 

guvernamentale cu 

atribuții în domeniul 

incluziunii sociale; 
Autorități publice locale 

(APL) cu atribuții în 

domeniul educației de 

nivel preuniversitar; 

ONG-uri. 
 
 

Sprijinirea participării la învăţământul 

antepreșcolar prin furnizarea de servicii de 

informare și consiliere a 

părinţilor/tutorilor/persoanei care are în grijă 

copilul cu părinti plecați la muncă în 

străinătate, programe de educație parentală , 

inclusiv măsuri de acompaniere – activitate 

relevantă; 

Asistarea părinților / reprezentanților legali 
care nu au un loc de muncă, beneficiari sau nu 

de prestații sociale, pentru înregistrarea la 

Serviciul Public de Ocupare 

(AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-un 

program de măsuri active de ocupare 

(informare și consiliere profesională, formare 

profesională, medierea muncii, măsuri de 

acompaniere destinate tinerilor părinți cu grad 

de ocupabilitate C sau D etc.) – activitate 

relevantă pentru componenta de grup țintă 

părinți/reprezentanți legali care nu au un loc de 
muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale; 

Asigurarea resurselor umane calificate pentru 

învățământul antepreșcolar, inclusiv prin 

încurajarea mobilităţii personalului didactic 

prin scheme de mobilitate profesională, 

asigurarea unor programe de mentorat, de 

dezvoltare de competențe, alte forme de 

instruire – activitate relevantă; 

Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi 

servicii şi materiale de învăţare pentru copiii 

din învățământul antepreșcolar, în special 

pentru copiii aparținând minorității roma și 
copiii cu dizabilități – activitate relevantă și 

obligatorie. 

Valoarea 

maxima 
900.000 euro 

Conform  

cerințelor din 
Orientări 

privind 

accesarea 

finanțărilor în 
cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020, 

10 ianuarie 
2020 

https://www.f

onduri-
structurale.ro/f

isa-

proiect/2/prog

ramul-
operational-

capital-

uman/447/poc
u-6-2-crese 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

A doua șansă - 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate și 

București-Ilfov 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

OS 6.4A) 

 

Creșterea 

numărului de tineri 
care au abandonat 

școala și de adulți 

care nu și-au 

finalizat educația 
obligatorie care se 

reîntorc în sistemul 

de educație și 
formare, inclusiv 

prin programe de 

tip a doua șansă și 
programe de 

formare 

profesională 

Agenţii, structuri / alte 

organisme aflate în 

subordinea / coordonarea 

MEN şi alte organisme 

publice cu atribuţii în 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, inclusiv 

asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar; 

Instituţii de învăţământ  

acreditate, publice şi private, 

din reţeaua şcolară naţională; 

Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, mediere 

şcolară şi servicii alternative, 

publici şi privaţi; 

Furnizori de formare 

profesională, publici sau 

privați; 

Parteneri sociali din 

învăţământul preuniversitar 

(ex. organizaţii sindicale); 

Instituţii de cult şi asociaţii 

religioase; 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor (ANP) şi 

instituţii subordonate; 

Instituţii / agenţii 

guvernamentale cu atribuţii în 

domeniul incluziunii sociale; 

Autorități publice locale cu 

atribuții în domeniul educaţiei 

de nivel preuniversitar; 

ONG-uri. 

Este obligatoriu ca proiectul 

să se depună în parteneriat, 

fiind obligatoriu ca din 

parteneriatul creat pentru 

implementarea proiectului să 

facă parte un Inspectorat 

Şcolar Judeţean, respectiv 

Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, în 

calitate de solicitant sau 

partener. 

Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): 
Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A 

doua șansă”:dezvoltarea profesională / îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din 
învățământul preuniversitar, a personalului de sprijin 
și didactic auxiliar, în vederea promovării unor 
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 
grupului țintă 
Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): 
Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot 

parcursul vieții:readucerea în sistemul de educație și 
formare tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): 
Furnizarea de programe „A doua șansă”: 
programele „A doua șansă” se vor organiza conform 
Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul primar / 

Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior, 
aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5248/ 2016 
privind aplicarea Programului „A doua şansă” 
Activitatea 4 (activitate relevantă și obligatorie): 
Promovarea programului „A doua șansă” și a 
măsurilor complementare:acțiuni și campanii de 
promovare personalizate în funcție de 
particularitățile grupului țintă vizat, în scopul 

informării potențialilor participanți dar și a părinților 
/ turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile 
participării la programul „A doua șansă” și la alte 
măsuri complementare, cu privire la beneficiile 
reîntoarcerii în sistemul de educație și formare 
pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 5 (activitate facultativă): Promovarea 

unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic: 
seminarii, conferințe, schimb de bune practici, 
proiecte de succes, măsuri inovatoare etc. 
Activitatea 6 (activitate facultativă): Măsuri de 
sprijin 

Valoarea 

maxima 
2.000.000,00 

euro 

Conform 

secțiunea 
4.3.1. din 

Cofinanțarea 

proprie 

minimă a 
beneficiarului 

din cadrul 

documentului 
Orientări 

privind 

accesarea 
finanțărilor în 

cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020. 

19 
decembrie 

2019 

https://www.f

onduri-
structurale.ro/f

isa-

proiect/2/prog

ramul-
operational-

capital-

uman/452/poc
u-6-4-a-doua-

sansa 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

A doua șansă - 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate și 

București-Ilfov 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

OS 6.6A) 

 

Îmbunătățirea 

competențelor 
personalului 

didactic din 

învățământul pre-

universitar în 
vederea promovării 

unor servicii 

educaţionale de 
calitate orientate pe 

nevoile elevilor și a 

unei școli incluzive 
 

Condiții beneficiari 

eligibili 

Autoritate publică 

locală 
ONG 

Instituție publică 

Instituție religioasă 

Instituție de 
învățământ 

Agenție 

guvernamentală 
Furnizori de FPC 

autorizaţi 

Organizaţii sindicale, 
patronate, federații 

Furnizor servicii 

orientare, consiliere, 

mediere școlară și 
servicii alternative 

Este obligatoriu ca 

proiectul să se 
depună în parteneriat, 

fiind obligatoriu ca 

din parteneriatul creat 

pentru implementarea 
proiectului să facă 

parte un Inspectorat 

Şcolar Judeţean, 
respectiv 

Inspectoratul Școlar 

al Municipiului 
București, în calitate 

de solicitant sau 

partener. 

Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): 
Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A 

doua șansă”:dezvoltarea profesională / îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din 
învățământul preuniversitar, a personalului de sprijin 
și didactic auxiliar, în vederea promovării unor 
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 
grupului țintă 
Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): 
Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot 

parcursul vieții:readucerea în sistemul de educație și 
formare tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): 
Furnizarea de programe „A doua șansă”:programele 
„A doua șansă” se vor organiza conform 
Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul primar / 

Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior, 
aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5248/ 2016 
privind aplicarea Programului „A doua şansă” 
Activitatea 4 (activitate relevantă și obligatorie): 
Promovarea programului „A doua șansă” și a 
măsurilor complementare:acțiuni și campanii de 
promovare personalizate în funcție de 
particularitățile grupului țintă vizat, în scopul 

informării potențialilor participanți dar și a părinților 
/ turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile 
participării la programul „A doua șansă” și la alte 
măsuri complementare, cu privire la beneficiile 
reîntoarcerii în sistemul de educație și formare 
pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 5 (activitate facultativă): Promovarea 

unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic: 
seminarii, conferințe, schimb de bune practici, 
proiecte de succes, măsuri inovatoare etc. 
Activitatea 6 (activitate facultativă): Măsuri de 
sprijin 

Valoarea 

maxima 
2.000.000,00 

euro 

Conform 

secțiunea 
4.3.1. din 

Cofinanțarea 

proprie 

minimă a 
beneficiarului 

din cadrul 

documentului 
Orientări 

privind 

accesarea 
finanțărilor în 

cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020. 

19 
decembrie 

2019 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/2/pro
gramul-
operational-
capital-
uman/453/po
cu-6-6-a-
doua-sansa 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/453/pocu-6-6-a-doua-sansa
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Sisteme și 

standarde 

comune în 

administrația 

publică locală 

(CP 13/2019) - 

regiuni mai 

puțin 

dezvoltate 

 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPACITATE 

ADMINISTRA

TIVA, AP 2, 

OS 2.1) 

 

Introducerea de 

sisteme și 
standarde comune 

în administrația 

publică locală ce 

optimizează 
procesele orientate 

către beneficiari în 

concordanță cu 
SCAP 

Autoritate publică locală 
ONG 

Universitate 
Instituție publică 
Organizaţii sindicale, 
patronate, federații 
 
unităţi administrativ-
teritoriale – judeţe și 
municipii din regiunile 

mai puțin dezvoltate 
(inclusiv unităţi 
administrativ-teritoriale 
vizate de Strategia 
Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Deltei Dunării 
(SIDDDD). 
Partenerii eligibili sunt: 

unități administrativ-
teritoriale(județe,municipii
) din regiunile mai puțin 
dezvoltate,orice alte 
autorități / instituții 
publice locale (de la 
nivelul județelor și 
municipiilor) care pot 
contribui la buna 

implementare a 
proiectului; 
ONG-uri; 
parteneri sociali 
(organizaţii sindicale, 
organizații patronale, 
precum și formele de 
asociere ale acestora cu 

personalitate juridică); 
instituții de învățământ 
superior acreditate. 

Tipuri de acţiuni orientative: 

 
Planificare strategică și financiară; 

Sprijinirea introducerii de instrumente, 

procese de management la nivel local; 

Simplificarea procedurilor administrative 
și reducerea birocrației pentru cetățeni: 

Accesul online la serviciile gestionate 

partajat de autoritățile și instituțiile publice 
locale; 

Digitalizarea proceselor de administrare a 

documentelor; 
Retro-digitalizarea documentelor din 

arhivă; 

Dezvoltarea abilităților 

Valoare 

eligibilă 
minimă: 

500.000 lei; 

 

Valoare 
eligibilă 

maximă: 
4.000.000 lei 

2% 31 ianuarie 
2020 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/3/pro
gramul-
operational-
capacitate-
administrativa
/181/poca-2-
1-regiuni-mai-
putin-
dezvoltate 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/3/programul-operational-capacitate-administrativa/181/poca-2-1-regiuni-mai-putin-dezvoltate
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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/pro
gramul-
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 și 

Guvernul 

României 

 

Creșterea 

gradului de 

participare la 

nivelul 

educaţiei 

timpurii şi 

învăţământului 

obligatoriu, în 

special pentru 

copii cu risc 

crescut de 

părăsire 

timpurie a 

sistemului 

Apel dedicat: 

învăţământului 

preşcolar 

învăţământului 

obligatoriu 

Proiecte 

depuse în 

parteneriat cu 

MEN 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, AP 

10, PI 10.1, OS 

10.1A şi 10.1B) 

Creșterea gradului 

de participare la 
nivelul educaţiei 

timpurii şi 

învăţământului 

obligatoriu, în 
special pentru copii 

cu risc crescut de 

părăsire timpurie a 
sistemului 

Parteneriatele încheiate între 

Autorităţi Publice Centrale - 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale* şi Autoritățile / 

Instituții ale administraţiei 

publice locale, unde liderul 

parteneriatului va fi 

reprezentat de Autoritatea 

Publică Centrală - Ministerul 

Educaţiei Naţionale : 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale, inclusiv sectoarele 

Municipiului București (UAT 

comună, oraș, municipiu, 

județ, Municipiul București și 

subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale acestuia, cu 

excepţia municipiilor 

reşedinţă de judeţ eligibile în 

cadrul axei prioritare 4 a POR 

2014-2020), definite conform 

Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

Instituții ale administraţiei 

publice locale:  Entităţi 

(Direcţie/Serviciu) desprinse 

din aparatul Primăriei, aflate 

sub coordonarea Consiliului 

Local, cu bugetul aprobat prin 

HCL, derulează proceduri de 

achiziţii publice având 

personalitate juridică şi care 

au primit în administrare 

infrastructura educaţională; 

Parteneriatele încheiate între 

Autorităţi Publice Centrale - 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Instituții aflate în 

coordonarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, unde 

liderul parteneriatului va fi 

reprezentat de Autoritatea 

Publică Centrală - Ministerul 

Educaţiei Naţionale: Instituţii 

de învăţământ superior ce au 

în administrare terenuri aflate 

în proprietatea publică a 

statului. 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația preșcolară 

(grădinițe) 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general 

obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul 

clasei pregătitoare) 

Valoarea 

eligibilă 
minimă a unui 

proiect este 

de 200.000 

euro 
Valoarea 

eligibilă 

maximă a 
unui proiect: 

se va avea în 

vedere 
alocarea 

regională şi 

nu se va 

depăşii 
valoarea unui 

proiect 

„major” 

Minim 2% 31 
decembrie 

2020, ora 
15 

h
ttp

://regio
ad

rcen
tru

.ro
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d
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u
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http://regioadrcentru.ro/1%200-1-%20investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructuril%20or-deeducatie-siformar/
http://regioadrcentru.ro/1%200-1-%20investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructuril%20or-deeducatie-siformar/
http://regioadrcentru.ro/1%200-1-%20investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructuril%20or-deeducatie-siformar/
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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 

h
ttp

://w
w

w
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o
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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 

h
ttp

s://b
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

 

Sprijinirea 

investiţiilor în 

capacităţi de 

producere 

energie electrică 

şi/sau termică 

din 

biomasă/biogaz 

şi energie 

geotermală 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCT 

URA MARE, AP 

6, O.S. 6.1) 

Creşterea ponderii 

energiei regenerabile 

în 

totalul consumului 

de energie primară, 

ca rezultat al 

investiţiilor de 

creştere a puterii 

instalate de 
producere a energiei 

electrice şi termice 

din resurse 

regenerabile mai 

puţin exploatate. 

Reducerea emisiilor 

de carbon în 

atmosferă generate 

de sectorul 

energetic prin 

înlocuirea unei părţi 
din cantitatea de 

combustibili fosili 

consumaţi în fiecare 

an (cărbune, gaz 

natural). 

Unități administrativ 

teritoriale 

 

Asociațiile de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

 

Societăți comerciale 

care au ca activitate 
producerea de energie 

în 

scopul comercializării 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
de producere energie electrică şi termică în 

cogenerare din biomasă şi biogaz; 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
de producţie a energiei termice din 

biomasă 

sau biogaz; 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 

de producţie a energiei electrice din 
biomasă 

sau biogaz; 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
de producţie a energiei termice din energie 

geotermală. 

Maxim 
15.000.000 euro 

2% pentru 

proiecte având 

ca beneficiari 

unități 

administrativ 

teritoriale și 

ADI, pentru 

cheltuielile 

eligibile care nu 
intră sub 

incidența 

regulilor de 

ajutor de stat 

20% din 

costurile 

eligibile ale 

proiectului, 

pentru 

microîntreprind

eri și 
întreprinderile 

mici 

30% din 

costurile 

eligibile ale 

proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mijlocii 

40% din 

costurile 

eligibile ale 
proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mari 

31 
decembrie 

2019 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

RO-ENERGY – 

Apel pentru 

îmbunătățirea 

eficienței 

energetice 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Obiectivul 

programului este 

„Mai puțină energie 

obținută prin 

consumul de carbon 

și siguranță crescută 

a aprovizionării”. 

 

Bugetul pentru apelul 
4(a) – finanțat din 

Granturile SEE este 

de 3.279.806 euro 

Bugetul pentru apelul 

4(b) – finanțat din 

Fonduri Norvegiene 

este 6.705.369 euro 

Bugetul pentru 

Schema de granturi 

mici este de 

3.000.000 euro 

Instituții publice, IMM-
uri, ONG-uri 

Aplicantul este înființat de 
cel puțin 3 ani la 
momentul termenului 
limită al apelului; 
Principalele activități ale 
aplicantului au o strânsă 
legătură cu activitatea 
pentru care aplicația va fi 

depusă; 
Aplicantul și reprezentatul 
legal care semnează 
aplicația nu au caziere 
judiciare și fiscale; 
Partenerul proiectului 
trebuie să fie înființat de 
cel puțin 1 an până la 

termenul limită al 
apelului; 
Partenerul/Partenerii și 
reprezentanții legali care 
semnează Acordul de 
Parteneriat nu au cazier 
judiciar sau fiscal; 
Principala activitate 
desfășurată de Partener 

este strâng legată de 
activitatea pentru care 
acesta își va aduce 
contribuția în proiect; 
Dacă aplicantul are unul 
sau mai mulți Parteneri, 
trebuie atașată o schiță a 
Acordului de Parteneriat 

care definește rolul și 
responsabilitățile fiecărui 
partener.  
 

Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) 

și Schema de granturi mici sprijină proiectele 

care contribuie direct la reducerea gazelor cu 

efect de seră. Proiectele trebuie să urmărească: 

 

Eficiența energetică în clădiri (deținute de 

entități neeconomice) 

Eficiența energetică în industrie 

Eficiența energetică în infrastructură 
Eficiența energetică a produselor 

Eficiența energetică în sectorul transporturilor 

Pentru Apelul 4: 
Între 200.000 euro 

și  2.000.000 euro 
 
Pentru Schema de 
granturi mici - 
Între 50.000 euro 
și 200.000 euro 
 
Rata de cofinanțare 

din proiect poate 
varia între 10% și 
90%, în funcție de 
tipul de ajutor 
acordat, tipul și 
dimensiunea 
aplicantului și alte 
elemente incluse în 

prevederile 
Regulamentului. 

variabilă 31 martie 
2020, ora 

14:00 (ora 
României) 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială - Apel de 

proiecte destinat 

creșterii 

incluziunii și 

abilitării romilor 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Programul urmărește să 
contribuie activ la 

creșterea coeziunii 
economice și sociale la 
nivel național și local, 
în România, și la 
întărirea relațiilor 
bilaterale cu statele 
donatoare. 
Apelul va sprijini 

proiectele ce vor 
contribui la creșterea 
incluziunii și abilitarea 
romilor în România, în 
acord cu cele 10 
principii de bază 
comune privind 
incluziunea romilor: 

1. Politici constructive, 
pragmatice și 
nediscriminatorii; 

2. Vizarea explicită, dar 
nu exclusivă; 

3. Abordare 
interculturală; 

4. Vizarea abordării 
integratoare; 

5. Conștientizarea 
dimensiunii genului; 

6. Transferul politicilor 
bazate pe dovezi; 

7. Utilizarea 
instrumentelor Uniunii 
Europene;Implicarea 
autorităților regionale 

și locale;Implicarea 
societății civile; 

8. Participarea activă a 
romilor. 

ONG-uri, 
entități publice și 

asociații ale autorităților 
locale 

 Furnizarea de servicii integrate 

(obținerea documentelor de identitate, 

servicii educaționale, servicii de 

ocupare, servicii pentru sănătate, 

îmbunătățirea condițiilor de locuit); 

 Furnizarea de informații persoanelor 

de etnie roma, în special femeilor și 

tinerelor rome, cu privire la modalități 

de afirmare a drepturilor acestora, 
modalități de accesare a serviciilor 

publice; 

 Dezvoltarea capacităților individuale 

ale persoanelor de etnie roma; 

 Activități de creștere a 

responsabilității și a capacității 

autorităților și instituțiilor publice de a 

fi mai incluzive; 

 Activități care promovează capacitatea 

de organizare la nivel local a romilor; 

formarea personalului și a voluntarilor 
care lucrează cu persoane de etnie 

roma; 

 Campanii de creștere a conștientizării 

pe teme anti-discriminare, țintind 

populația majoritară, care să 

promoveze respectarea drepturilor 

romilor, lupta împotriva 

antigipsismului, stereotipurilor și 

hărțuirii; 

 Schimburi de bune practici în 

domeniul proiectului cu entități din 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Între 300.000 și 
1.000.000 euro 

 
Proiecte de 
furnizare de 
servicii – 
10.000.000 euro; 
Proiecte de 
dezvoltare a 
capacității 

centrelor 
educaționale / after 
school / de zi 
existente și care 
lucrează cu un 
procent ridicat de 
copii și tineri romi 
– 3.000.000 euro; 

Proiecte de 
abilitare 
(empowerment) – 
3.000.000 euro. 

variabilă 18 
decembrie 

2019 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială - Apel de 

proiecte destinat 

dezvoltării locale 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Apelul de proiecte are 
ca obiectiv 

implementarea de 
măsuri în scopul 
prevenirii și combaterii 
sărăciei și excluziunii 
sociale și care să 
contribuie la creșterea 
accesului grupurilor 
defavorizate la 

serviciile sociale, 
precum și la creșterea 
nivelului de satisfacție 
ale acestor grupuri cu 
privire la calitatea 
acestor servicii. 
Proiectele finantate in 
cadrul apelului 

"Dezvoltare locala" vor 
contribui cel putin la 
realizarea urmatorilor 
indicatori: 
 
5.000 de persoane din 
grupuri vulnerabile care 
primesc servicii sociale 
personalizate furnizate 

in minim 140 de orase/ 
comune/ localitati 
 
5 modele de interventie 
aplicate in lucrul cu 
grupurile vulnerabile 
 

ONG-uri 
Entități publice 

Asociații ale autorităților 
locale 

 Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ 

diversificarea/ modernizarea serviciilor de 

suport existente destinate persoanelor din 

grupuri vulnerabile bazate pe nevoile 

specifice ale acestora; 

 Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și 

bune practici în lucrul cu grupurile 

vulnerabile prin utilizarea unor metode 

participative de implicare a beneficiarilor 
acestora și a personalului din administrația 

publică locală/ județeană/ regională și din 

cadrul furnizorilor servicii (publici sau 

privați); 

 Replicarea/ transferul unor modele de bune 

practici în lucrul cu grupurile vulnerabile.  

 Activitățile susținute de proiectele finanțate 

în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă 

principal persoanele vârstnice, copiii afectați 

de migrația părinților, persoanele cu 

dizabilități, cu boli grave, în faza terminală, 
victimele ale abuzurilor și violenței în 

familie, și alte categorii de grupuri 

vulnerabile și au în vedere dezvoltarea sau 

extinderea de servicii de sprijin, asistență, 

îngrijire socială, medicală, în vederea 

accesului pe piața muncii, precum și 

promovarea și replicarea unor noi modele de 

intervenție pentru grupuri vulnerabile. 

 

Domenii de inters: 

1. Educație 
2. Ocupare 

3. Servicii socio-medicale 

4. Locuire 

Între 500.000 și 
2.500.000 euro 

variabilă 18 
decembrie 

2019, 
 
ora 16:00 

h
ttp

://w
w

w
.frd

s.ro
/in

d
ex.p

h
p

?id=1
4

6
 

 

 

http://www.frds.ro/index.php?id=146

