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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

IULIE 2020 

 

Program de 

finanţare 

Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
Informaţii 

suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Sprijinirea 

parcurilor 

științifice și 

tehnologice 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 1, 
OS 1.1B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea inovării 

în firme prin 

susţinerea 

entităților de 

inovare şi transfer 

tehnologic în 

domenii de 

specializare 

inteligentă 
Parcul științific și 

tehnologic se constituie 

printr-o asociere în 

participațiune, încheiată 

între o instituție de 

învățământ superior 

acreditată și/sau o 

unitate de cercetare 

/dezvoltare, pe de o 

parte,și regii autonome, 

companiii naționale, 

societăți comerciale, 

administrația publică 

locală, asociații 

patronale sau 

profesionale, persoane 

fizice, investitori 

români sau străini, pe 

de altă parte. 

  Microîntreprindere 

treprindere Mare 

locală 

 

 

 

 

învățământ 

sindicale, patronate, 

federații 

Vor fi sprijinite investiții pentru crearea și dezvoltarea 

parcurilor științifice și tehnologice, în concordanţă cu 

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare și a documentelor regionale de specializare 

inteligentă, respectiv: 

 

 crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și 

tehnologice, respectiv, construcţia, extinderea şi/sau 

dotarea cu echipamente și software necesare prin 

raportare la definiția investiției inițiale în sensul 

prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale 

prevederilor Ghidului Solicitantului. 

 

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt 

eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale în 

sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 

al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

Funcționarea UE. 

 

 achiziționarea de servicii de transfer tehnologic 

specifice (altele decât cele oferite de angajații 

parcurilor științifice și tehnologice). 

 

Pentru proiectele 

depuse în cadrul 

acestui apel, 

valoarea finanțării 

nerambursabile 

acordate este de: 

minimum 75 000 

euro; 

maximum valoarea 

alocării regională 

pentru apel/fiecare 

regiune de 

dezvoltare în parte. 

 

Pentru componenta 

de minimis din 

cadrul proiectului, 
valoarea finanțării 

nerambursabile 

acordate este de: 

minimum 75.000 

euro; 

maximum de 

200.000 euro. 

Contribuția 

programului este 

de maximum 

90% din valoarea 

eligibilă a 

cheltuielilor 

finanțabile prin 

ajutor de minimis 

(componenta de 

minimis) și în 

limita plafonului 

de minimis. 
 

13 august 

2020 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/396/
por-1-1-b 
 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/396/por-1-1-b
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Sprijinirea 

entităților de 

inovare și 

transfer 

tehnologic 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 1, 
OS 1.1A) 
 

Creşterea inovării 

în firme prin 

susţinerea 

entităților de 

inovare şi transfer 

tehnologic în 

domenii de 

specializare 

inteligentă 

 
Solicitanții eligibili în 

cadrul acestui apel de 

proiecte sunt entitățile 

de inovare şi transfer 

tehnologic definite 

conform Ordonanţei 

57/2002 privind 

cercetarea științifică și 

dezvoltarea 

tehnologică, cu 

modificările și 

completările ulterioare, 

autorizate provizoriu 

/acreditate sau care 

urmează a fi autorizate 

provizoriu /acreditate în 

baza Hotărârii 

Guvernului nr. 

406/2003 

 Microîntreprindere 

 Întreprindere Mare 

 Autoritate publică 

locală 

 IMM 

 Autoritatea publică 

centrală 

 Instituție publică 

 Institut de cercetare 

 Instituție de 

învățământ 

Vor fi sprijinite activități specifice realizării de 

investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și 

transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de 

competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și a documentelor 

regionale de specializare inteligentă, respectiv: 

 

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi 

transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, 

extinderea şi dotarea cu echipamente și software 

necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale 

în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat 

regional și ale prevederilor din Ghidul Solicitantului 

(a se vedea secțiunea 3.3.1 din ghid); 

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt 

eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în 

sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 

al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

Funcționarea UE. 

 

achiziționarea de servicii de transfer tehnologic 

specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau 

urmează a fi oferite de către angajații centrelor de 

inovare și transfer tehnologic). 

Pentru proiectele în 
care sunt incluse doar 

activități ce intră sub 

prevederile ajutorului 
de stat regional, 

precum și în cazul în 

care sunt incluse pe 
lângă acestea și 

activități ce intră sub 

incidența ajutorului 
de minimis, valoarea 

finanțării 

nerambursabile 
acordate este de: 

minimum 75.000 

euro; 
maximum 3.000.000 

euro. 

 
Pentru proiectele care 

cuprind doar 

componenta aferentă 
ajutorului de stat 

regional sau ambele 

componente valoarea 
finanțării 

nerambursabile 
acordate este de: 

minimum 75.000 

euro; 
maximum 3.000.000 

euro. 

 
Pentru proiectele care 

cuprind doar 

componenta de 
minimis, valoarea 

finanțării 

nerambursabile 
acordate este de: 

minimum 75 000 

euro; 
maximum 200.000 

euro. 

 

Intensitatea 

maximă a 

ajutorului de stat 

regional,  % 

maxim din 

valoarea eligibilă 

a proiectului: 

 

 Întreprindere 

mare 50% 

 

 Întreprindere 

mijlocie 60% 

 

 Întreprindere 

mică și micro 

70% 

 

13 august 

2020 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/401/
por-1-1-a 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/401/por-1-1-a
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Clădiri 

rezidențiale 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 3, 
OS 3.1A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea eficienței 

energetice în 

clădirile 

rezidențiale, 

clădirile publice și 

sistemele de 

iluminat public, 

îndeosebi a celor 

care înregistrează 

consumuri 

energetice mari 

Unitățile 

administrativ-

teritoriale din mediul 

urban, definite 

conform OUG 

57/2019, cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare. 
 

Solicitantul este cel 

care încheie un 

contract cu 

asociaţia/asociaţiile 

de proprietari pentru 

depunerea şi 

derularea proiectului. 

 îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei 
clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, 

planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de 

consolidare; 
 reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte 
comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de 

robinete cu cap termostatic etc. 
 modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea 
centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea 

unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 

regenerabile – panouri solare termice, panouri solare 
electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe 

biomasa etc.; 
 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu 

eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 
 implementarea sistemelor de management al funcționării 
consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea 

sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice; 
 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 

obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor 
electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de 

demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari 

de reparații la fațade etc.); 
 întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 

strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte 

ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare 

minimă 

eligibilă: 

100.000 euro 

(criteriul cu 

privire la 

valoarea 

minimă a 

investiției nu se 

menține pe 

perioada de 

implementare 

și durabilitate a 

investiției). 
 

Valoare 

maximă 

eligibilă: 5 

milioane euro 

Ratele de co-
finanţare aplicabile 

pentru cheltuielile 

eligibile sunt: 
60% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile ale 
proiectelor – FEDR 

şi bugetul de stat, 

din care rata de 
cofinanțare din 

partea Uniunii 

Europene prin 
Fondul European de 

Dezvoltare 

Regională (FEDR) 
este maxim 85%, 

iar rata de 

cofinanțare din 
bugetul de stat (BS) 

este minim 15%; 
40% din totalul 
cheltuielilor 

eligibile ale 

proiectelor – 
Solicitant şi 

Asociaţia de 
proprietari 

(indiferent de 

regiunea de 
dezvoltare în care se 

implementează). 
 
 

16 iulie 

2020 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/5/por
-3-1-a-cladiri-
rezidentiale 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/1/programul-operational-regional/5/por-3-1-a-cladiri-rezidentiale
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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/prog
ramul-
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 
 

Sprijin pentru 

personalul din 

sănătate 

implicat direct 

în transportul, 

echiparea, 

evaluarea, 

diagnosticarea 

şi tratamentul 

pacienţilor 

infectaţi cu 

COVID-19 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 

UMAN, AP 
4, PI 4.9, OS 
4.9) 

Creșterea 

numărului de 

persoane care 

beneficiază de 

programe de 

sănătate și de 

servicii orientate 

către prevenție, 

depistare precoce 

(screening), 

diagnostic și 

tratament precoce 

pentru principalele 

patologii 

 

 Autoritate publică 

locală 

 Autoritatea publică 

centrală 

 Instituție publică 
 

Ministerul Sănătății, 

singur sau în 

parteneriat cu 

instituțiile relevante; 

 

Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate 

singură sau în 

parteneriat cu alte 

instituții relevante. 

Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Măsuri 

de sprijin pentru personalul de specialitate 

medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv 

personalul de specialitate din structurile 

paraclinice medico-sanitare şi personalul 

paramedical, implicat direct în transportul, 

echiparea, evaluarea, diagnosticarea și 

tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV- 

2. 

 

Subvenționarea cheltuielilor efectuate cu 

stimulentul de risc acordat în condițiile și 

cuantumul prevăzut la art. 8 alin.(1) din OUG 

nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri 

europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării 

de urgenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

pot fi solicitate la rambursare acele cheltuieli 

cu acordarea stimulentelor de risc pentru care 

solicitantul/beneficiarul finanțării prin 

prezentul apel de proiecte a efectuat 

verificarea respectării prevederilor art. 8 alin. 

(5) din OUG nr. 43/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Valoarea 

minimă a 

asistenței 

financiare 

nerambursable 

a unui proiect 

trebuie să fie 

mai mare de 

100.000 de 

euro. 

 

Valoarea 

maximă 

eligibilă a unui 

proiect este de 

85.000.000,00 

euro si se 

stabilește în 

corelare cu 

numărului 

persoanelor din 

grupul țintă, 

respectiv cu 

valoarea 

subvențiilor 

acordate pentru 

stimulentul de 

risc. 

 

 

 

Este prezentat 

în secțiunea 

4.3.1. 

Cofinanțarea 

proprie 

minimă a 

beneficiarului 

din cadrul 

documentului 

Orientări 

privind 

accesarea 

finanțărilor in 

cadrul 

Programului 

Operațional 

Capital Uman 

2014-2020, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare. 

1august 

2020 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/2/prog
ramul-
operational-
capital-
uman/483/po
cu-4-9-
subventii-
ministerul-
sanatatii-
covid-19 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/483/pocu-4-9-subventii-ministerul-sanatatii-covid-19
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

Implementare 

SDL în 

comunitățile 

marginalizate 

din zona rurală 

și/sau în orașe 

cu o populație 

de până la 

20.000 locuitori  
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 

UMAN,AP 
5, PI 5, OS 
5.2) 

Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

marginalizate din 

zona rurală și orașe 

cu o populație de 

până la 20.000 

locuitori prin 

implementarea de 

măsuri/operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului de 

DLRC 

 Autoritate publică locală 

 ONG 

 Instituție publică 

 Grup de Acțiune 

Locală/FLAG 

 Instituție de sănătate 

 Instituție de învățământ 

 Furnizor servicii 

orientare, consiliere, 

mediere școlară și 

servicii alternative 
 

Autoritățile  locale cu 
responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actorii sociali 

relevanți / Furnizori de servicii 

sociale  în condițiile legii – 

aceste entități trebuie să fie 

beneficiari selectați pentru 
finanțare prin PNDR 2014-

2020  (Măsura 19 LEADER); 

Entități relevante pentru 
implementarea proiectelor 

aferente SDL selectate – aceste 

entități trebuie să fie 
beneficiari selectați pentru 

finanțare prin PNDR 2014-

2020  (Măsura 19 LEADER): 
entități private/publice stabilite 

prin fișa măsurii din SDL, cu 

respectarea prevederilor din 
Reg. UE 1305/2013; 

GAL-uri pentru anumite 

operațiuni de interes public 
pentru comunitate și teritoriul 

respectiv identificate în SDL, 

pentru care niciun alt solicitant 
nu și-a manifestat interesul în 

cadrul primului apel lansat; 

ONG / actori sociali relevanți  
în parteneriat cu autoritățile 

locale responsabile în 
domeniu. 

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu 

(element de eligibilitate): 

-o măsură de sprijinire a dezvoltării / furnizării 

de servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-

socioeducaționale - activitatea principală 1) 

aferentă cel puțin unui proiect hard de 

infrastructură socială finanțat în cadrul unei 

SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 

2014-2020  și 

-o măsură din domeniul ocupării forței de 

muncă, respectiv sprijin pentru accesul și/sau 

menținerea pe piața muncii (activitatea 

principală 3) și/sau susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității 

(activitatea principală 4) . 

 
Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării 

de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul 
centrelor comunitare integrate (medico-sociale) 

Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului 

și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-
preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, 

inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a 
școlii) prin acordarea unor pachete integrate 

Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau 

menținerea pe piața muncii 
Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în 

cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu 

Activitatea principală 5 - asistență juridică pentru 
reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare 

civilă (acolo unde este cazul); 

Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi 
conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii 

discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni 

de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității 

în soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea; 
Activitatea principală 7 - Activități de îmbunătățire a 

condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă. 

Valoarea 

maximă a unui 

proiect este de 

1 milion de 

euro 

Este prezentat 

în secțiunea 

4.3.1. 

Cofinanțarea 

proprie 

minimă a 

beneficiarului 

din cadrul 

documentului 

Orientări 

privind 

accesarea 

finanțărilor in 

cadrul 

Programului 

Operațional 

Capital Uman 

2014-2020, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare. 

31 iulie 

2020 
https://www.f
onduri-
structurale.ro/
ghid-
proiect/2/prog
ramul-
operational-
capital-
uman/338/po
cu-5-2 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/2/programul-operational-capital-uman/338/pocu-5-2
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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
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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
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Sprijin pentru 

investițiile în 

măsuri 

preventive 

destinate să 

reducă efectele 

dezastrelor 

naturale, ale 

fenomenelor 

climatice 

nefavorabile și 

ale 

evenimentelor 

catastrofale 

probabile - 

Beneficiari 

publici 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE  
RURALĂ, M5, 
sM 5.1) 

Sprijin pentru 

investițiile în 

măsuri preventive 

destinate să reducă 

efectele dezastrelor 

naturale, ale 

fenomenelor 

climatice 

nefavorabile și ale 

evenimentelor 

catastrofale 

probabile 

Autoritate publică 

locală 

Autoritatea publică 

centrală 

Instituție publică 

Cheltuieli tangibile, după cum urmează: 

 

Cheltuieli cu achiziția de instalații de 

dezinfecție și dezinsecție; 

Cheltuieli cu achiziția de echipamente și 

instrumentar de determinarea și diagnostic; 

Cheltuieli cu achiziția de mijloace 

specializate de transport a probelor; 

Cheltuieli cu achiziția de camere frigorifice 

pentru depozitarea temporară a animalelor 

sălbatice ucise până la primirea rezultatelor 

probelor prelevate; 

Cheltuieli cu racordarea la utilități, după 

caz, respectiv racordarea la sistemele 

centralizate (de exemplu: energie, apă) sau 

cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum 

ar fi generatorul pentru curent electric. 

 

Cheltuieli intangibile, după cum urmează: 

 

Cheltuieli cu achiziția sau dezvoltarea de 

software; 

Cheltuieli cu achiziția de licențe; 

Cheltuieli cu acreditarea laboratoarelor. 

Valoarea maximă a 

sprijinului nu va 

depăși: 

 
30.000 euro pentru 

investiţii în 

instalații de 

dezinfectare şi 

dezinsecţie; 

100.000 euro 

pentru investiţii în 

cresterea 

capacităţii 

operaţionale a 

laboratoarelor, prin 

dotarea acestora şi 

achiziţia de 

mijloace de 

transport a 

probelor; 

20.000 euro pentru 

achiziţii de camere 

frigorifice pentru 

depozitarea 

temporară a 

animalelor 

sălbatice ucise. 

Alocarea 

financiară este de 

4.750.000 euro, 

din care: 

Instalaţii 

dezinfecţie 

2.310.000 Euro; 

Autoutilitare probe 

și dotare 

laboratoare 

1.700.000 Euro; 
Camere frigorifice  
740.000 Euro. 

Rata maximă a 

sprijinului 

public 

nerambursabil 

va fi de: 

80% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile; 

 

100% din 

totalul 

cheltuielilor 

eligibile, numai 

în cazul în care 

sunt îndeplinite 

cumulativ 

condiţiile: 
-Există o legătură 
între investiţie şi 

potenţialul de 

producţie; 
-Autoritatea publică 

acţionează în 

numele diferiţilor 
fermieri şi se 

demonstrează 

caracterul colectiv 
al investiţiei. 

31 iulie 

2020 
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https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/437/pndr-sm-5-1-publici
https://www.fonduri-structurale.ro/ghid-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/437/pndr-sm-5-1-publici
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Granturile SEE 

și  Norvegiene 

2014 - 2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială 
 

Schema de 

granturi mici 

„Acces la 

finanțare” 2020 

Schema de grant are 

ca obiectiv creșterea 

capacității 

autorităților locale de 

a obține finanțări 

pentru 

implementarea 

măsurilor prevăzute 

în strategiile și 

planurile locale de 

dezvoltare, vizând 

dezvoltarea locală și 

reducerea sărăciei în 

comunități sărace, 

izolate, 

marginalizate. 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, respectiv comune, 

orașe (inclusiv municipii) 

și județe pe teritoriul 

cărora se află comunități 

marginalizate rurale sau 

mic-urbane (cu până la 

20.000 de locuitori), 

locuite de persoane cu risc 

de sărăcie sau excluziune 

socială 

Documentaţiile tehnice a căror elaborare este 

finanțată prin schema de granturi mici se referă la 

investiţii comunitare constând ȋn 

construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea 

următoarelor tipuri de infrastructură: 
    -Infrastructură socială - proiecte ce vizează 

infrastructura pentru servicii sociale (infrastructură 

socială, pentru educație, sănatate, ocuparea forţei de 

muncă); 
   - Infrastructură de apă - proiecte ce vizează 

asigurarea alimentării cu apă a unităților care 

furnizează servicii sociale; 
   - Infrastructură de canalizare - proiecte ce vizează 

evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale; 
    -Drumuri, poduri și podețe - proiecte ce vizează 

drumuri de interes județean, drumuri de interes local, 

poduri și podețe ce permit/ facilitează accesul 

grupurilor defavorizate la servicii sociale; 
    -Infrastructură de locuinţe - proiecte ce vizează 

locuinţele sociale. 
 

Pe lângă activitățile de elaborare a documentațiilor 

tehnice de investiții, care vor constitui componenta 

principală a proiectelor, acestea pot include, de la 

caz la caz, și următoarele activități, justificate în 

raport cu obiectivul general și obiectivele specifice 

ale acestora: 
    -activități de comunicare și promovare; 
    -activități de elaborare a conceptului de investiție 

(tema de proiectare), prin implicarea, unde este 

cazul, a partenerului național și a partenerului din 

Statele Donatoare (vizită pentru schimb de 

experiență în Statele Donatoare s.a) 

Între 5.000 și 

40.000 euro 
 17 iulie 

2020, ora 

17:00 
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https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
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Kaufland 

România 

Asociația Act for 

Tomorrow 

 

Apelul START 

ONG, ediția 2020 

Scopul principal al 

programului este acela 

de 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. 

ONG-urile și fundațiile, 

fără scop lucrativ, 

înființate legal și cu 

sediul în România, cu 

venituri totale de 

maxim 50.000 euro în 

anul 2019;  

ONG-urile și fundațiile, 

fără scop lucrativ, 

înființate legal și cu 

sediul în România 

constituite în cadrul 

anului 2020 și care 

respectă calendaristic 

proporțional plafonul 

veniturilor;  

Instituțiile publice 

(unități de învățământ 

preuniversitar: 

grădinițe, școli, 

licee/colegii, centre de 

copii/bătrâni, cantine 

sociale publice) care au 

personalitate juridică 

proprie; 

Grupurile informale/de 

inițiativă. 

În cadrul programului vor fi finanțate proiecte încadrate în 
următoarele domenii: educație, mediu, sănătate, social, 

cultură. 

Proiecte aparținând domeniului social: 

proiecte de combatere a violenței și urii, proiecte vizând 

consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe 

criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere 
sau pe alte criterii de discriminare cunoscute, proiecte care 

au ca scop prevenirea sau combaterea unor situații de 

dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială etc. 

Proiecte aparținând domeniului educație: 

proiecte de educație non-formală, având ca beneficiari atât 
elevi cât și cadre didactice, proiecte de responsabilizare a 

cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc 

prin diverse activități de felul promovarea drepturilor 
omului, proiecte de prevenire a abandonului școlar, 

proiecte de pregătire a tinerilor în vederea integrării 

profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii 
școlare, bullying etc. 

Proiecte aparținând domeniului sănătate: 

proiecte de informare și conștientizare, proiecte de 
prevenire a diferitelor afecțiuni medicale etc. 

Proiecte aparținând domeniului mediu: 

proiecte de amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și 
conservare a resurselor naturale, proiecte de informare (cu 

privire la risipă de exemplu), proiecte vizând reutilizarea 

resurselor și colectarea selectivă, proiecte de combatere a 
schimbărilor climatice și de economie circulară etc. 

Proiecte aparținând domeniului cultură: 

Proiecte aparținând domeniului cultură: proiecte cu privire 
la susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, 

promovarea patrimoniului local/național, proiecte de 
integrare a persoanelor aparținând cel puțin unei categorii 

de grupuri defavorizate prin cultură. 

Pragul nr. 1: 

maximum 

1.000 

euro/proiect 

 

Pragul nr. 2: 

Între 1.000 și 

5.000 

euro/proiect 

 

Pragul nr. 3: 

Între 5.000 și 

10.000 

euro/proiect 

 Programul 

se 

desfășoară 

prin 

intermediul 

unor runde 

succesive 

de apeluri 

de proiecte 

lansate în 

fiecare 

lună, pe 

data de 1, 

pe 

parcursul 

anului 2020 

până în 

luna 

decembrie 

inclusiv. 

 

Primul apel 

de proiecte 

a fost 

deschis 

solicitanțilo

r în data de 

1 martie 

2020. ora 

09:00. 
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Guvernul 

României 

Agenția 

Națională pentru 

Romi –  

 

Apel de proiecte 

adresat 

informării, 

educației non-

formale și 

conștientizării 

 Obiectivul general  al 
programului de finanțare 

este promovarea unui stil 

de viață sănătos prin 
informare, educație non-

formală și conștientizare 

ca urmare a abordării 
integrate a celor două 

domenii prioritate 

Educație și Sănătate, 
astfel: 

 

„Îmbunătățirea stării de 
sănătate a cetățenilor 

români aparținând 

minorității rome prin 
creșterea accesului la 

servicii de sănătate 

preventive și curative și 
prin promovarea unui stil 

de viață sănătos”, conform 

obiectivului general 
cuprins în HG18/2015, 

capitolul Sănătate; 

„Realizarea de activități 
extrașcolare cu elevi și 

copii romi și cei care nu 
aparțin acestei minorități 

pentru deprinderea și 

stimularea relațiilor 
interetnice”, conform 

direcției de acțiune (17) 

curprinse în HG18/2015, 
capitolul Educație. 

 

Programul urmărește 
promovarea în 

comunitățile vulnerabile 

cu romi a unui stil de viață 
sănătos adresat mamei și 

copilului prin sesiuni de 

informare, educație non-
formală și conștientizare 

asupra riscului de 
îmbolnăvire a familiei și a 
comunității. 

Persoane juridice fără 

scop patrimonial 

Asociații 

Fundații 
 

solicitanții se 

încadrează în 

categoriile care, 

potrivit prezentei 

proceduri 

operaționale pot 

depune o cerere de 

finanțare în cadrul 

programului ANR 

„Reducerea riscurilor 

și prevenirea 

îmbolnăvirilor 

asociate modelelor de 

mortalitate și 

morbiditate prevalate 

la cetățenii români 

aparținând minorității 

rome”; 

Tipuri de activități eligibile: 

 

-Identificarea și inventarierea nevoilor medico-

sociale ale beneficiarilor în vederea informării 

autorităților competente (DSP, ANR, 

Ministerul Sănătății etc); 

-Desfășurarea de sesiuni de Educație non-

formală în sensul promovării elementelor 

cultural identitare rome (concurs de poezie, 

concurs de desen, întreceri sportive, teatru etc.), 

destinate elevilor proveniți din comunități 

dezavantajate, organizate în spații formale și 

informale, cu respectarea normelor în vigoare, 

respectiv, distanțării sociale - cel puțin 4 

sesiuni; 

-Desfășurarea de sesiuni de educație pentru 

sănătate de informare, educare și conștientizare 

asupra riscului de îmbolnăvire a familiei și a 

comunității, destinate părinților/tuturilor 

elevilor beneficiari ai sesiunilor de educației 

non-formală - cel puțin 4 sesiuni; 

-Consultanță în domeniul medico-social; 

-Activități de promovare a proiectului. 

Între 30.000 și 

50.000 lei 
 15 iulie 

2020 
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https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/352/agentia-nationala-pentru-romi-apel-de-proiecte-adresat-informarii-educatiei-non-formale-si-constientizarii
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/352/agentia-nationala-pentru-romi-apel-de-proiecte-adresat-informarii-educatiei-non-formale-si-constientizarii
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