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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

FEBRUARIE 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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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 şi 

Guvernul 

României 
 

 

Împăduriri și 

crearea de 

suprafețe 

împădurite 
 

 (Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală,  

Submăsura 8.1.) 

Sprijin pentru 

împădurire / 
crearea de 

suprafețe 

împădurite 

    Microîntreprindere 
    Întreprindere Mare 
    Autoritate publică 

locală 
    ONG 
    IMM 
    Persoană fizică 
    Instituție publică 
    Persoană fizică 
autorizată 
    Întreprindere 

individuală/familială 
 

Beneficiarii schemei sunt 

deţinătorii publici şi privaţi de 

teren agricol şi neagricol şi 

formele asociative ale 

acestora. 
 

În categoria deținătorilor 

publici de teren agricol și 

neagricol sunt incluse 

unităţile administrativ 

teritoriale de nivel LAU 2 

(comune, orașe, municipii) și 

alte persoane juridice de drept 

public, precum și formele 

asociative ale acestora. 
 

În categoria deținătorilor 

privați de teren agricol și 

neagricol sunt incluse 

persoanele fizice, persoanele 

fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, 

întreprinderile familiale, 

societățile comerciale, 

asociațiile și fundațiile, alte 
persoane juridice de drept 

privat, precum și formele 

asociative ale acestora.  

 

    -costurile standard aferente elaborării 

proiectului tehnic de împădurire; 
    -costurile standard aferente lucrărilor de 

înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei tipuri de 

forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele 

două categorii de teren (agricol, neagricol); 
    -costuri standard aferente lucrărilor de 

împrejmuire a plantației forestiere; 
   - costurile standard aferente lucrărilor de 

întreţinere a plantaţiei pentru cele trei tipuri de 

forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate 

anual pentru o perioadă de maximum 6 ani; 
    -costurile standard pentru cele trei tipuri de 

forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru 
maximum două lucrări de îngrijire a 

arboretelor, efectuate după închiderea stării de 

masiv; 
    -costuri standard aferente compensaţiilor 

pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca 

urmare a împăduririi terenurilor agricole, 

acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând 

cu anul de înființare a plantației; 
    -costuri pentru refacerea plantației în cazul 

apariţiei unui eveniment produs de factori 

biotici sau abiotici până la momentul realizării 
celei de a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei 

din cursul primului an de împădurire; 
   -costuri standard legate de lucrările de 

întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau pentru 

anul 2, după caz, pentru suprafaţa plantaţiei 

neafectată de un eveniment produs de factori 

biotici sau abiotici, în cazul apariției acestuia 

până la efectuarea celei de a doua lucrări de 

întreținere a plantației.  

Valoarea 

maximă a 
sprijinului 

public este de 

7.000.000 de 
euro. 

 26 

februarie 

2021  
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/162/pndr-8-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/162/pndr-8-1
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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 
 29 aprilie 

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 

 29 aprilie 
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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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Ministerul 

Sănătății 
 

Îmbunătăţirea 

accesului la 

servicii medicale 

pentru grupurile 

dezavantajate, 

inclusiv romi 

Schema de grant are 

ca obiectiv 

îmbunătăţirea 

accesului la servicii 

medicale pentru 

grupurile 

dezavantajate, 

inclusiv romi 

- Autoritățile publice 
locale 
 
- Direcțiile de Sănătate 
Publică 
 
- spitale 
 
- alte autorități publice cu 
atribuții directe în oferirea 

de servicii de sănătate în 
special pentru grupurile 
vulnerable (mamă-copil, 
prevenirea bolilor 
infecțioase etc.) 
 
Parteneri eligibili: 
 

-  din România: entități 
publice, ONG-uri, entități 
private; 
 
- din statele donatoare: 
orice entitate publică sau 
privată, comercială sau 
non-comercială, precum și 
ONG-uri. 

Activități eligibile: 

 

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea 

serviciilor de sănătate preventivă în 

comunitățile vulnerabile, inclusiv romi, 

pentru a asigura accestul la sănătate și 

reducerea inegalităților sociale 

 

2. Investiții în infrastructura de sănătate 

(maxim 40% din valoarea proiectului) 

care contribuie la reducerea 

inegalităților (reabilitarea clădirilor, 

achiziția de echipamente medicale, 

echipamente IT 
 

3. Servicii de formare, informare, 

campanii de conștientizare. 

între 500.000 și 
1.000.000 Euro. 

 04 

februarie 

2021 
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http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/en/call-for-proposals-no-1-access-to-health-servicies
http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/en/call-for-proposals-no-1-access-to-health-servicies
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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 martie 

2020, 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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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 
Ministerul 

Mediului, Apelor 

și Pădurilor  
 

Schema de 

granturi mici 

„Elaborarea 

planurilor de 

atenuare și 

adaptare la 

schimbările 

climatice în 

municipalități” 

Prin schema de 

granturi mici, 

municipalităţile vor 

putea identifica 

impactul 

schimbărilor 

climatice la nivel 

local/regional, vor 
putea formula măsuri 

fezabile de atenuare 

si adaptare şi vor 

putea realiza un plan 

de implementare al 

acestor măsuri. 

autorități locale sau 

regionale 
(municipale/județene) 

Activități eligibile sunt: 
 
    -Servicii de consultanță; 
    -Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri 
de atenuare și adaptare la schimbările climatice; 
    -Desfășurarea unor workshopuri cu scopul 
consultării factorilor de decizie interesati, pentru 
definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la 
schimbările climatice cu impact atât la nivel local, 
cât și regional; 
    -Elaborarea unor studii de impact si scenarii 

climatice pentru zonele urbane mari; 
   - Elaborarea unor studii în vederea identificării la 
nivelul municipalității a zonelor cu risc ridicat la 
schimbările climatice (insule de căldura, date 
meteorologice, disponibilitatea resurselor de apă și 
aglomerarea populației din puncte specifice); 
    -Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor 
interinstituționale necesare pentru asigurarea unei 

mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale 
apelor pluviale; 
    -Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană 
verde - albastru, cum ar fi acoperișurile verzi, 
fațadele verzi, coridoarele verzi, zonele umede, 
plantarea copacilor în parcări și de-a lungul 
drumurilor, grădini urbane sau grădini instituționale 
care servesc în principal scopuri educaționale, 

terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc; 
    -Elaborarea unor studii privind identificarea 
zonelor (inclusiv ale arterelor rutiere) cu capacitate 
scăzută de drenare a apelor pluviale; 
    -Realizarea de studii de fezabilitate privind 
amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau 
de telecomunicații.  

 
    Valoarea 

minimă a unui 

proiect: 100.000 

de euro 
    Valoarea 

maximă a unui 

proiect: 125.000 
de euro 

 29 martie 

2021, ora 

17:00. 
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http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
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Comisia 

Europeană 
Agenția 

Executivă pentru 

Inovare și Rețele 
 

Innovation Fund 

- Apel pentru 

proiecte la scară 

mică 
 

 

    sprijinirea proiectelor 
la scară mică care 

demonstrează 
tehnologii extrem de 
inovatoare, procesele 
sau produsele, care sunt 
suficient de mature și 
au un nivel semnificativ 
potențialul de a reduce 
emisiile de gaze cu 

efect de seră; 
    să ofere sprijin 
financiar adaptat 
nevoilor pieței și 
profilurilor de risc ale 
eligibililor proiecte, 
atrăgând în același timp 
resurse publice și 

private suplimentare; 
    completarea cererii 
la scară largă prin 
direcționarea 
proiectelor la scară mai 
mică oferind o altă 
oportunitate, în special 
pentru companiile mici 

și mijlocii să aibă 
sprijin pentru proiectul 
lor. 

 
•     persoane juridice 
•     entități private 
•     entități publice 
• organizații 

internaționale 

 
 

    -activități care sprijină inovarea în 

tehnologiile și procesele cu emisii 

reduse de carbon din sectoarele 

enumerate în anexa I la Directiva ETS, 

inclusiv carbonul ecologic captare și 

utilizare (CCU) care contribuie 

substanțial la atenuarea climatului 

schimbare, precum și produse de 

substituție; 

   - activități care ajută la stimularea 

construcției și funcționării proiectelor 

care vizează la captarea și stocarea 

geologică a CO2 (CCS) în condiții de 

siguranță a mediului; 
    -activități care ajută la stimularea 

construcției și funcționării inovatoare 

energie regenerabilă și tehnologii de 

stocare a energiei. 
 

Sunt eligibile 

proiectele cu un 

total al 

cheltuielilor de 

capital ce variază 

între 2.500.000 și 

7.500.000 euro. 
 
Subvențiile vor fi 

furnizate sub 

forma de sume 

forfetare.  
 

Intensitatea 

ajutorului a 

proiectelor poate 

fi de până la 60% 

din costurile de 

capital 

 10 martie 

2021 
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https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-€100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-€100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-€100-million-innovative-clean-technology-projects
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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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