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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

FEBRUARIE 2020 
PROGRAME LANSATE 

Program de 

finanţare 

Obiectivul 

programului 

Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 

Contribuţia 

beneficiarului 

Termen 

limită 

Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Centre 

comunitare 

integrate 
PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, 

AP 8, 

OS 8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea 

accesibilității 
serviciilor de 

sănătate, 

comunitare și a 
celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele 

sărace și izolate - 
Operațiunea B 

Autoritate publică 

locală 
Instituție publică 

 

Acest apel de 
proiecte este de tip 

necompetitiv cu 

termen limită de 

depunere de 6 luni și 
se adresează 

solicitanţilor de 

finanţare care se 
regăsesc pe Lista 

celor 139 comunităţi* 

cu tip de 

marginalizare peste 
medie și severă 

(Anexa 14 din  ghid), 

care constituie 
comunitățile supuse 

intervențiilor de tip 

soft privind serviciile 
comunitare integrate. 

-Acâş, Săuca, 

Turulung 

 construcţia / reabilitarea / 

modernizarea / extinderea / dotarea 

centrelor comunitare integrate; 

 accesibilizarea spațiului destinat 
centrelor comunitare integrate și a căilor 

de acces; 

 asigurarea/ modernizare utilităţilor 

generale şi specifice (inclusiv branşarea la 
utilităţi pe amplasamentul obiectivului de 

investiții). 

Valoare 

minimă 
eligibilă a unui 

proiect este de 

10.000 euro. 
 

Valoare 

maximă 

eligibilă a unui 
proiect este de 

100.000 euro. 

2% 20 iulie 
2020 

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

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

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Strategii de 

Dezvoltare 

Locala 

selectate la 

finanțare în 

cadrul 

Programului 

Operațional 

Capital Uman 

– POCU- 2014-

2020 

 
(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, AP 

9, PI 9.1, OS 

9.1) 

Reducerea 

numărului de 
persoane aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială, 

prin măsuri 
integrate 

 

Autoritate publică locală 

Instituție publică 

Grup de Acțiune 

Locală/FLAG 

Parteneriat public-privat 

 

Unități Administrativ 

Teritoriale: 

-Oraș / Municipiu / sectoarele 

municipiului București - ca  

membre în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare; 

-Parteneriate între UAT Oraș 

/ Municipiu /  sectoarele 

municipiului București - 

membru în Grupul de Acțiune 

Locală din cadrul Listei SDL-

urilor selectate la finanțare și 

lider de parteneriat - și 

furnizori publici și privați de 

servicii sociale - acreditați 

conform legislației în vigoare, 

-Furnizori publici și privati de 

servicii sociale acreditați 

conform legislației în vigoare, 

cu o vechime de cel puțin un 

an 

-Întreprinderi de economie 

socială de inserție, persoane 

juridice atestate conform 

Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială și Hotărârii 

Guvernului Nr. 585/2016  

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

funcție de nevoile specifice identificate la nivel local 
în cadrul SDL elaborate de către Grupurile de 
Acțiune Locală și se referă la: 
 
- investiţiile în infrastructura de locuire - 

construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor 

sociale 
- investiţii în infrastructura de sănătate, servicii 

sociale –  constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ 
dotarea centrelor comunitare integrate medico-
sociale; 

- investiţii în infrastructura de educaţie – construire 

/reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de 
învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli 
primare, şcoli gimnaziale etc. 

- investiții în amenajări ale spațiului urban degradat 
al comunității defavorizate respectiv: 

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

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

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

infrastructurii întreprinderilor de economie socială 
de inserţie. 

Pentru apelurile  

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

și 

POR/2019/9/9.

1/1/BI: 
 

valoarea 

minimă 
aferentă 

cheltuielilor 

eligibile este de 
30 000 euro. 

Pentru apelul 

POR/2019/9/9.

1/1/Întreprinder
i (doar 

regiunile mai 

puțin 
dezvoltate): 

 

valoarea 

minimă 
aferentă 

cheltuielilor 

eligibile este de 
20 000 euro. 

-pentru 

regiunea mai 
dezvoltată: 
Minim 2% 

-pentru 

Întreprinderi 
de economie 

socială de 

inserție: 0% 

Pentru 
POR/2019/

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

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

ora 10.00. 
Pentru 
POR/2019/
9/9.1/1/Într
eprinderi 
de 
economie 
socială de 
inserție: 

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

închidere a 
depunerii 
de proiecte: 
01.06.2020, 
ora 17.00. 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/1/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 

 

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
.fo

 n
d

u
riu

e.ro
/p

resa/n
 o

u
tati-am

o
i/d

etails/6/6
2 1  
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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
it.ly/2

 N
G

p
vU

W
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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) 

h
ttp

s://w
w

w
.ee

agran
ts.ro

/p
ro

gram
e/en

ergie/ap
el-d

esch
is-ro

-en
ergy-im

b
u

n
atatirea-

eficien
tei-en

ergetice 

 

https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apel-deschis-ro-energy-imbunatatirea-eficientei-energetice
https://www.eeagrants.ro/programe/energie/apel-deschis-ro-energy-imbunatatirea-eficientei-energetice
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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 25 
februarie 

2020, 
 
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
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Uniunea 

Europeană 

 

Cel de-al treilea 

apel pentru 

propuneri de 

proiecte 

 

ProgramulENI 

CBC Ungaria-

Slovacia-

Romania-

Ucraina 2014-

2020 

Intensificarea 
cooperării între 

regiunile Zakarpatska, 
Ivano-Frankivska și 
Chernivetska din 
Ucraina și zonele 
eligibile ale statelor 
membre, în scopul de a 
iniția progrese în 
dificultățile existente în 

domeniile social, 
economic, de 
infrastructură și de 
mediu. 

Autorități publice 
ONG-uri 

Institute de cercetare 
Instituţii educaţionale 
Alte asociaţii/organizaţii 
relevante pentru fiecare 
prioritate 

Proiecte obisnuite in cadrul prioritatilor: 3.1; 

6.1; 7.1; 8.1 si 8.2 din program. 

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii 

locale și protejarea patrimoniului istoric 

Promovarea culturii locale și a istoriei cu 

accentuarea funcţiei de turism 

Obiectivul tematic 6: Protecția mediului, 

atenuarea şi adaptarea la schimbările 

climatice 
Utilizarea durabilă a mediului în zona 

transfrontalieră - conservarea resurselor 

naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră și poluare a râurilor 

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea 

accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea 

transportului şi a reţelelor şi sistemelor 

comune de transport 

Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de 

transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii 

persoanelor și bunurilor 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în 

domeniul siguranței și securității 

Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune 

pentru prevenirea dezastrelor naturale și 

antropice precum și acțiuni comune în 

situațiile de urgență 

Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate 

Bugetul indicativ 
al acestui apel: 

17.300.000 EUR 
 

3.1 
Valoare eligibilă 
minimă: 50.000 
EUR; 
Valoare eligibilă 
maximă: 1.000.000 
EUR 

6.1 
Valoare eligibilă 
minimă: 100.000 

EUR; 
Valoare eligibilă 
maximă: 1.500.000 
EUR 

7.1 
Valoare eligibilă 
minimă: 100.000 
EUR; 
Valoare eligibilă 
maximă: 1.500.000 

EUR 
8.1 
Valoare eligibilă 
minimă: 100.000 
EUR; 
Valoare eligibilă 
maximă: 1.500.000 
EUR 

8.2 
Valoare eligibilă 
minimă: 50.000 
EUR; 
Valoare eligibilă 
maximă: 1.000.000 
EUR 

Minim 10%- 
Maxim 50% 

 
Cererile trebuie 
depuse online 
prin intermediul 
modulului de 
aplicare IMIS 
2014-2020. Va 
rugam sa 

consultati 
Manualul 
utilizatorului 
pentru modulul 
de aplicare IMIS 
2014-2020, 
pentru 
instructiunile 

detaliate privind 
procesul de 
aplicare online. 

13 
februarie 

2020, ora 
14:00 CET, 
cu 
posibilitate
a 
prelungirii 
de către 
CCM a 

termenului 
pentru 27 
februarie 
2020. 
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https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals

