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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

IUNIE 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 

 

Investiții în 

exploatații 

pomicole 

(PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 4.1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 Creșterea 

competitivității, 

diversificarea 

producției, 

creșterea calității 

produselor obținute 

și îmbunătățirea 

performanței 

generale a 

exploatațiilor 

pomicole; 

 

Fermieri, cu exceptia 

persoanelor fizice 

neautorizate; 

• Grupurile de 

producători și 

cooperative 

(societăților 

cooperative agricole și 

cooperativelor 

agricole, constituite în 

baza legislației 

naționale în vigoare 

(prezentată în 

secțiunea Trimiteri la 

alte acte legislative), 

care activează în 

sectorul pomicol, cu 

condiția ca investițiile 

realizate să 

deservească interesele 

propriilor membri. 

 

 

 

 

• Creșterea competitivității, diversificarea 

producției, creșterea calității produselor obținute 

și îmbunătățirea performanței generale a 

exploatațiilor pomicole; 

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin 

sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a 

comercializării directe a produselor obținute; 

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

• Eficientizarea costurilor de producție prin 

promovarea producerii și utilizării energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei și prin 

reducerea consumului de energie 

Ferme mici, medii 

și 

obținere de 

material de 

înmulțire și 

material de 

plantare fructifer 

Intensitatea 

sprijinului este 

de 50% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile 

Obținere material 

de înmulțire și 

material de 

plantare fructifer: 

Intensitatea 

sprijinului este de 

50% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 15.08.2019 https://www.
afir .info/ 
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Uniunea 

europeană și 

Guvernul 

României 

 

Sprijin pentru 

investiţii în 

acţiuni 

preventive 

menite să reducă 

consecinţele 

dezastrelor 

naturale, 

evenimentelor 

adverse şi 

evenimentelor 

catastrofale – 

beneficiari 

publici 

(PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea capacităţii 

operaționale de 

prevenire a apariţiei 

epizootiilor şi 

combaterea 

acestora, inclusiv 

prin diminuarea 

timpului de reacţie 

din partea 

autorităţilor; 

Reducerea efectelor 

dezastrelor naturale, 

evenimentelor 

adverse şi 

evenimentelor 

catastrofale asupra 

potenţialului de 

producţie agricolă. 

Entități publice cu atribuții 

în domeniu sanitar-

veterinar, 

autorități publice care au 

în administrare punctele 

de trecere a frontierei, 

autorități publice care au 

în administrare drumurile 

publice și administratori/ 

gestionari publici ai 

fondurilor cinegetice. 

• investiţii în instalatii de dezinfecţie si 

dezinsecţie; 

• investiţii în cresterea capacităţii 

operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea 

acestora şi achiziţia de mijloace 

specializate de transport a probelor; 

• achiziţii de camere frigorifice pentru 

depozitarea temporară a animalelor 

sălbatice ucise. 

Variabilă 0- 20% 30 iunie 

2019, ora 

16:00 

https://portal. 
afir.info/infor 
matii_general 
e_pndr_inves 
titii_prin_pndr 
_sm_5_1_spr 
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

 

Sprijin acordat 

pentru 

cooperare 

orizontală şi 

verticală între 

actorii din 

lanţul de 

aprovizionare 

în sectoarele 

agricol şi 

pomicol 

(PROGRAMUL 

NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 

16.4, 16.4a) 

Promovarea 

cooperării între 

actorii locali, în 

scopul 

comercializării 

produselor 

agoalimentare prin 

intermediul lanțurilor 

scurte de 

aprovizionare. 

Fermieri (persoane fizice 

și /sau entități cu formă de 

organizare juridică); 

 

Microîntreprinderi și 

întreprinderi mici; 

Organizații 

neguvernamentale; 

 

Consilii locale; 

 

Unități școlare (inclusiv 

universitățile de profil), 

unitățile sanitare, de 

agreement și de 

alimentație publică. 

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare 

și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 

promovarea unor proiecte comune care implică 

cel puţin două entităţi care cooperează pentru: 

• Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de 

aprovizionare/piețe locale (cu produse 

alimentare), şi/sau 

• Activităţi de promovare referitoare la 

crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau 

lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse 

alimentare) şi la piața locală deservită de 

acest lanț/aceste lanțuri. 

Valoarea 

maximă a 

sprijinului este 

de 100.000 de 

euro 

0-30% 30 iunie 

2019 
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Creșterea 

eficienței 

energetice în 

clădirile 

rezidențiale, 

clădirile publice 

și 

sistemele de 

iluminat public, 

îndeosebi a celor 

care 

înregistrează 

consumuri 

energetice mari 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, AP 

3, OS 3.1) 

Creşterea 

eficienţei 

energetice în 

clădirile publice 

În cadrul acestui apel, 

solicitantul de finanţare 

este reprezentat de 

Administraţia Fondului 

pentru Mediu. 

Acțiunile ce urmează a fi implementate în 

vederea atingerii obiectivului specific sunt 

cele de realizare a sistemelor de producere 

a energiei electrice prin: 

Instalarea sistemelor de panouri 

fotovoltaice (finanțabil în limita valorii 

maxime eligibile de 5 000 euro/beneficiar 

final, pentru o capacitate instalata de 

minimum 3 kwp). 

Valoarea minimă 

eligibilă: 

1 000 000 euro 

Valoarea maximă 

totală: 

50 000 000 euro 

Pentru fiecare 

dintre cele 7 

regiuni 

mai puțin 

dezvoltate, rata 

de 

cofinanțare 

acordată prin 

Fondul European 

de 

Dezvoltare 

Regională 

(FEDR) 

este de 85% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile 

ale proiectului, 

respectiv 13% din 

valoarea 

cheltuielilor 

eligibile 

ale proiectului 

reprezintă rata de 

cofinanțare din 

bugetul de stat 

(BS). 

Rata de 

cofinanţare 

a beneficiarului 

este 

de 2%. 

14 

septembrie 

2019, 

ora 10:00 
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

Reducerea 

emisiilor de 

carbon în 

zonele urbane 

bazată pe 

planurile de 

mobilitate 

urbană durabilă 

- proiecte în 

parteneriat cu 

MDRAP 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, AP 

3, OS 3.2) 

Reducerea emisiilor 

de echivalent CO2, 

generate de 

transportul rutier 

motorizat de la 

nivelul 

municipiilor/orașelor 

şi al zonelor 

funcţionale ale 

acestora 

Îmbunătăţirea 

eficienţei 

transportului public 

de călători, a 

frecvenţei şi a 

timpilor săi de 

parcurs, 

accesibilităţii, 

transferului către 

acesta de la 

transportul privat cu 

autoturisme, precum 

şi a transferului 

către modurile 

nemotorizate de 

transport 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Administraţiei 

Publice, ca lider de 

parteneriat 

Unitățile 

administrativteritoriale 

oraşe/municipii, cu 

excepţia celor 39 

municipii 

reședință de județ eligibile 

în 

cadrul Axei prioritare 4 

De asemenea, pot 

participa în 

cadrul parteneriatelor 

anterior 

menţionate inclusiv 

unitatea 

administrativ-teritorială 

judeţul 

şi unitățile 

administrativteritoriale 

comunele din 

zonele funcționale ale 

oraşelor/municipiilor 

eligibile, 

în situaţia continuării pe 

teritoriul acestora a unor 

trasee de transport public 

comune cu 

oraşul/municipiul 

eligibil și a apartenenţei 

unităților 

administrativteritoriale 

anterior amintite la o 

asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară (ADI) 

având 

că scop serviciul de 

transport 

public local/zonal de 

călători 

• Achiziționarea de troleibuze 

• Achiziționarea de autobuze electrice 

• Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de 

reîncărcare a autobuzelor electrice 

• Achiziţia și instalarea 

componentelor/sistemelor de bilete 

integrate pentru călători („e-bilete” sau „eticketing”) 

• Achiziţia și instalarea 

componentelor/sistemelor de 

managementul traficului, precum și a altor 

sisteme de transport inteligente (STI) 

 

Activitățile/măsurile componente ale proiectelor 

propuse la finanțare prin Obiectivul specific 3.2 

al POR 2014-2020 trebuie să fie justificate în 

cadrul P.M.U.D. aferent oraşului/municipiului 

sau zonei de studiu ce include respectivul 

oraş/municipiu, partener în proiect și să se 

regăsească în cadrul scenariului optim selectat 

“A face ceva” al P.M.U.D. 

Valoarea 

minimă 

eligibilă a 

cererii de 

finanțare: 

500.000 euro; 

Valoarea 

maximă 

eligibilă a 

cererii de 

finanțare: 

25.000.000 

euro. 

Cofinanțarea 

proprie a 

fiecărui 

partener: mimim 

2% 

 

Rata cofinanțării 

publice 

suportate de 

către 

M.D.R.A.P, în 

calitate de lider 

de parteneriat: 

minimum 15% 

28 iunie 

2019, ora 

12 
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http://regioadrcentru.ro/3%20-2-%20promovareastrategiilorde-reducereemisiilor-dedioxid-decarbonpentru-toatetipurile-deteritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabilede-mobilitateurbana-s/
http://regioadrcentru.ro/3%20-2-%20promovareastrategiilorde-reducereemisiilor-dedioxid-decarbonpentru-toatetipurile-deteritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabilede-mobilitateurbana-s/
http://regioadrcentru.ro/3%20-2-%20promovareastrategiilorde-reducereemisiilor-dedioxid-decarbonpentru-toatetipurile-deteritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabilede-mobilitateurbana-s/
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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

 

Creşterea 

gradului de 

acoperire cu 

servicii sociale 

 

Grup 

vulnerabil: 

copii 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL, PI 

8.1, OS 8.3C) 

Închiderea centrelor 

de plasament în 

vederea 

dezinstituţionalizării 

copiilor protejați în 

aceste instituții 

Direcțiile Generale de 

Asistenţă Socială şi 

Protecția Copilului din 

județele care se regăsesc 

în Lista de prioritizarea 

elaborată deAutoritatea 

Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului 

şi Adopție pentru 

implementarea planurilor 

de dezinstituţionalizare. 

Acestea pot încheia 

parteneriate cu: 

Unități administrative 

teritoriale, alte entități de 

drept public aflate în 

subordinea UAT şi care 

desfășoară activități în 

domeniul social; 

Entități de drept privat, 

acreditate ca furnizori de 

servicii sociale, conform 

legislaţiei aplicabile în 

vigoare: asociații şi 

fundații, inclusive filiale 

ale asociațiilor şi 

fundațiilor internaționale 

recunoscute în 

conformitate cu legislația 

în vigoare în România sau 

unități de cult/ structuri ale 

cultelor aparținând 

cultelor religioase 

recunoscute în România şi 

constituite conform 

statutului sau codului 

canonic al cultului 

respectiv,inclusiv fundații 

şi asociații constituite de 

culte 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fără componentă 

rezidențială, destinată copiilor; 

• construcția/ reabilitarea /modernizarea/ 

dotarea de case de tip familial pentru copii. 

Infrastructura de servicii sociale fără 

componentă rezidențială se referă la centrele de 

zi pentru copii și la centrele de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Se vor 

finanţa centrele de zi care vor furniza servicii de 

suport atât pentru copii care părăsesc centrele 

rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, 

cât și pentru copii aflaţi în situaţii de risc de 

separare de familie din comunitate. 

Un centru de plasament poate fi închis prin 

înființarea a cel puțin unei case de tip familial și 

înființarea sau, după caz, reabilitarea unui 

centru de zi. 

Valoarea 

minimă 

eligibilă a unui 

proiect este 

de 200.000 

euro, iar 

valoarea 

maximă 

eligibilă este 

de 1.000.000 

euro 

Minim 2% 1 iulie 

2019, ora 

12.00 
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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 accesului, 

calității și a 

atractivității 

educației, 

contribuind la 

creșterea ratei de 

participare la diferite 

niveluri de educație, 

la reducerea 

abandonului școlar 

și a părăsirii timpurii 

a școlii, la o rată mai 

mare de absolvire a 

învățământului 

obligatoriu și la 

creșterea ratei de 

tranziție spre 

niveluri superioare 

de educație 

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: 
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. 

Unitățile Administrativ 
Teritoriale, inclusiv sectoarele 

Municipiului București 
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 

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 
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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 

 

forestiere și a serviciilor furnizate 

 

lacustre și de ape curgătoare și a 

serviciilor furnizate 

de 

pajiști și a serviciilor furnizate 

 

peșteri și a serviciilor furnizate 

Maxim 

10.000.000 

euro/ proiect 

Variabilă 31 

decembrie 

2020, ora 

10:00 
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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 
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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 

 

de producere energie electrică şi termică în 

cogenerare din biomasă şi biogaz; 

r 

de producţie a energiei termice din biomasă 

sau biogaz; 

 

de producţie a energiei electrice din biomasă 

sau biogaz; 

 

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 

microîntreprinder

i și întreprinderile 

mici 

 

30% din 

costurile eligibile 

ale proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mijlocii 

 

40% din 

costurile eligibile 

ale proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mari 

1 iulie 

2019 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

RO-CULTURA 

Susținerea 

expozițiilor 

inovative cu 

bunuri culturale 

mobile 

restaurate 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Îmbunătățirea 

managementului 

patrimoniului 

cultural 

Instituție publică de 

cultură 

(muzeu, teatru, operă, 

operetă, filarmonică, 

bibliotecă, arhivă, centru 

cultural etc.) care deține 

calitatea de proprietar sau 

deține un alt drept real 

asupra 

bunurilor culturale mobile 

care 

urmează a fi restaurate, 

clasate și expuse în cadrul 

proiectului 

Parteneri de proiect din 

România: 

organizație 

nonguvernamentală; 

societate comercială; 

societate cooperative; 

instituție publică de 

cultură 

(muzeu, teatru, operă, 

operetă, filarmonică, 

bibliotecă, arhivă, centru 

cultural etc.); 

instituție de cercetare; 

instituție de învățământ. 

B. Parteneri de proiect din 

statele donatoare: 

orice entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv 

organizații 

nonguvernamentale 

• activități de cercetare a bunurilor culturale 

conservate/ restaurate, inclusiv expertizarea 

și analizele de laborator; 

• elaborarea și depunerea spre avizare a 

documentației de clasare a bunurilor 

culturale; 

• activități de conservare, restaurare, 

protejare și punere în valoare a bunurilor 

culturale; 

• activități de formare/ dezvoltare profesională 

a membrilor echipei de proiect, prin activități 

de instruire formală și non-formală, 

observare directă la locul de muncă (job 

shadowing, mentorship etc.), vizite de 

studiu etc.; 

• amenajarea (inclusiv lucrări de amenajare/ 

reamenajare fără autorizație de construire) 

de expoziții inovative, de bază sau 

temporare, a bunurilor culturale conservate/ 

restaurate, inclusiv prin utilizarea noilor 

tehnologii; 

• organizarea de programe culturale în 

legătură cu bunurile culturale conservate/ 

restaurate; 

• realizarea de prezentări specifice în cadrul 

unor evenimente științifice de specialitate 

(sesiuni de comunicări, colocvii etc.); 

• valorificarea științifică a bunurilor culturale 

conservate/ restaurate, de exemplu, prin 

publicarea de lucrări științifice (articole, 

studii, cercetări etc.); 

• activități de dezvoltare a publicului și 

creșterea numărului de participanți la 

activitățile culturale. 

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile dacă solicitantul justifică 

necesitatea derulării lor în scopul implementării 

proiectului în condiţii optime, respectând 

obiectivele și rezultatele Programului. 

Minim 50.000 

Euro 

Maxim 

130.000 Euro 

0% 3 iulie 

2019, ora 

23:59 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

RO-CULTURA 

Apel de proiecte 

pentru 

restaurarea și 

revitalizarea 

monumentelor 

istorice 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Consolidarea 

dezvoltării economice 

și sociale prin 

cooperare culturală, 

antreprenoriat cultural 

și managementului 

patrimoniului cultural. 

Instituție publică, 

Unitate administrativ-

teritorială, 

ONG, 

Societate comercială, 

Societate cooperativă. 

Parteneri de proiect 

eligibili din România: 

ONG, societate 

comercială, societate 

cooperativă, instituție 

publică de cultură (muzeu, 

teatru, operă, operetă, 

filarmonică, bibliotecă, 

arhivă, centru cultural etc.) 

 

Parteneri de proiect din 

Statele Donatoare: orice 

entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv 

organizații 

neguvernamentale, astfel 

cum sunt definite la 

secțiunea 5 din Ghidul 

solicitantului, cu 

personalitate juridică, 

înființată în unul dintre 

Statele Donatoare. 

Restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor 
cu statut de monument istoric în care funcționează sau vor 

funcționa după finalizarea restaurării:muzee, arhive, 

biblioteci, centru sau spații artistice și culturale, teatre, 
cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizații de 

spectacole, instituții de patrimoniu filmografic și alte 

infrastructuri, organizații și instituții artistice și culturale 
similare; 

Revitalizarea / punerea în valoare a obiectivelor restaurate, 

prin implementarea planului de valorificare a 
monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activități: 

activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural 

mobil; activități ce vizează promovarea patrimoniului 
imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile 

populare și artizanatul; 

activități de educație culturală și artistică, precum și 
promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea 

și promovarea diversității formelor de expresie culturală 

prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării 
publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii; 

activități de scriere, editare, producție, distribuție, digitizare 

și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a 
traducerilor; 

organizarea de evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, 

expozițiile și alte activități similare; 
schimb de experiență, know-how și bune practici în 

sectoarele culturale și creative cu entități din statele 
donatoare;inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor 

/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a 

lucrărilor acestora; 
dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților 

artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și 

creative, adaptate unui mediu în continuă 
schimbare;dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și 

introducerea lor pe piață; 

promovarea diversității culturale; implementarea de 
inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural 

care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; 

susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare; 
Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job 

shadowing etc. destinate dezvoltării profesionale a 

membrilor echipei de proiect, precum și instruire 

vocațională. 

Minim 200.000 

Euro 

Maxim 

2.000.000 Euro 

20% 7 

octombrie 

2019, ora 

23:59 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

RO-CULTURA 

Apel de proiecte 

pentru 

consolidarea 

antreprenoriatul

ui cultural și 

dezvoltarea 

audienței și a 

publicului 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Consolidarea 

dezvoltării economice 

și sociale prin 

cooperare culturală, 

antreprenoriat cultural 

și managementului 

patrimoniului cultural. 

ONG-uri;instituții publice 

de cultură (muzeu, teatru, 

operă, operetă,filarmonică, 

bibliotecă, arhivă, centru 

cultural etc.); 

societate comercială 

constituită în baza Legii 

nr. 31/1990 privind 

societăţile, republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare sau 

societate cooperativă 

constituită în baza Legii 

nr. 1/2005. 

Parteneri de proiect 

eligibili din România: 

orice entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv 

ONG-uri cu personalitate 

juridică, înființată în 

România, a căreiactivitate, 

conform documentelor 

statutare/ constitutive/ de 

înființare, este, printre 

altele, în sectoarele 

culturale și creative, astfel 

cum sunt definite în 

Regulamentul UE nr. 

1295/2013. 

Parteneri de proiect din 

Statele Donatoare: orice 

entitate publică sau 

privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv 

ONG-uri cu personalitate 

juridică, înființată în unul 

dintre statele donatoare, a 

cărei activitate principală, 

este în sectoarele culturale 

și creative 

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect 

este de 5. 

 

Tipuri de activități eligibile: 

 

Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă 

dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, 

regional, național sau internațional; 

Producții artistice rezultate ca urmare a documentării 

istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, 

etnice și culturale; 

Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce 

vizează dezvoltarea publicului; 

Schimb de experiențe, know-how și bune practici în 

sectoarele culturale și creative cu entități din statele 

donatoare; 

Inițiative ce vizează mobilitatea 

artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale 

și/sau creative a lucrărilor acestora; 

Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de 

angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative; 

Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea 

competențelor și abilităților artiștilor și 

profesioniștilor activi în sectoarele culturale și 

creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare; 

Activități de instruire formală și non-formală, 

mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea 

profesională a membrilor echipei de proiect; 

Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și 

introducerea pe piață; 

Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și 

conștientizării publice cu privire la diversitatea 

culturală; 

Implementarea de modele inovatoare de afaceri în 

sectoarele culturale și creative, care să contribuie la 

dezvoltarea locală a comunităților; 

susținerea dezvoltării locale prin abordări 

interdisciplinare. 

Între 50.000 euro 

și 200.000 euro, 
0% pentru 
instituțiile 
publice de 
cultură și 
10% pentru 
ONG-uri. 

15 iulie 

2019, ora 

23:59 
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Comisia 

Națională de 

Strategie şi 

Prognoză prin 

Fondul de 

Dezvoltare și 

Investiții 

 

Granturi pentru 

proiecte de 

dezvoltare care 

cuprind investiții 

sau lucrări de 

întreținere şi 

reparații curente 

1.Domeniul prioritar 
principal: 

 

sănătate, respectiv 
dispensar medical rural, 

centru medical de 

permanenţă, spitale 
judeţene, municipale şi 

orăşeneşti; 

educaţie, respectiv şcoli, 
grădiniţe, creşe, campusuri 

şcolare; 

apă şi canalizare, inclusiv 
tratarea şi epurarea apelor 

uzate; 

reţea de energie electrică 
şi reţea de gaze, inclusiv 

extinderea acestora; 

infrastructura de transport, 
respectiv drumuri 

comunale şi locale, 

judeţene, străzi, zone 
pietonale, poduri, pasaje; 

salubrizare; 

reţea de iluminat public. 
2. Domeniul prioritar 

secundar: 
 

cultură, respectiv cămin 

cultural; 
culte, respectiv reabilitare 

lăcaş de cult; 

sport, respectiv 
construcţie/modernizare 

baze sportive pentru sport 

de masă şi performanţă; 
locuinţe, respectiv locuinţe 

sociale, locuinţe pentru 

tineri, locuinţe de serviciu 
pentru specialişti, 

reabilitarea clădirilor cu 

risc seismic; e) sedii 
administrative ale 

instituţiilor publice din 

mediul rural. 

Unități /subdiviziuni 

administrativ-teritoriale și 

asociații de dezvoltare 

intercomunitară 

 

Universități 

Pentru domeniul prioritar principal: 

proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, 

consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică 

a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de 

permanență, spitale județene, municipale și orășenești; 

proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi 

anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte 

categorii de echipamente şi dotări independente. 

proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, 

consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică 

a construcţiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, capusuri școlare 

 proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor şi anume achiziţia 

de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de 

echipamente şi dotări independente. 

proiecte privind realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei lucrări pentru realizarea 

componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul 

de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, 

conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de 

înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între 

componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de 

distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita 

de proprietate; 

lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor 

centralizate de alimentare cu apă existente 

categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific în 

care se finanţează proiecte pentru 

realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi 

staţiilor de epurare a apelor uzate 

 proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de 

gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și 

dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. 

Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de 

medie/înaltă presiune și stația de reglare - măsurare. 

proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de 

energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și 

modernizarea rețelelor de energie elctrică existente. Se finanțează inclusiv 

racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de 

transformare; 

proiecte pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice 

clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de 

gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a 

mediului; 

proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicole 

specifice salubrității, precm și echipamente specifice activității de salubritate. 

Pentru domeniul prioritar secundar: 

proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, 

consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică 

a construcţiilor aferente căminelor culturale; 

proiecte care cuprind lucrări de reabilitare lăcașe de cult; 

proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor sisteme de 

iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvotarea, 

reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-

rutier și/sau stradalpietonal existente; 

proiecte care cuprind lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea și 

modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă și performanță; 

proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, 

consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică 

a construcţiilor cu destinația de locuinșă socială, locuință pentru tineri, 
locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor 

cu risc seismic. 

Plafoanele 

aprobate pentru 

anul 2019 sunt în 

valoare de 

5.000.000.000 lei 

Valoarea grantului 
se stabilește de către 

CNSP în 

conformitate cu 
normele și 

procedurile sale 

interne de acordare, 
în baza solicitării 

beneficiarului- 

unități/subdiviziuni 
administrativ 

teritoriale, cu 

încadrarea în 
condițiile prevăzute 

în ordonanța de 

urgență și de 
prezentele norme. 

 

 
Unităţile 

administrativ-

teritoriale au 
obligaţia de a 

restitui anual, pe o 

perioadă fixă de 20 
de ani, o sumă 

reprezentând 
contribuţia proprie 

la proiect, calculată 

ca diferenţă între 
nivelul maxim legal 

al datoriei publice 

locale şi serviciul 
datoriei publice 

locale anuale, dar 

nu mai mult decât 
valoarea finanţată. 

Solicitările 

de finanțare 

se 

analizează 

în ordinea 

înregistrării 

la 

registratura 

Comisiei 

Naționale 

de Strategie 

şi Prognoză 

şi se 

soluționeaz

ă în limita 

plafoanelor 

aprobate 

pentru anul 

2019 
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http://www.cnp.ro/ro/fonduldezvoltareinvestitii
http://www.cnp.ro/ro/fonduldezvoltareinvestitii
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Administrația 

Fondului pentru 

Mediu  

 

 

 Apel de proiecte 

destinat 

instalării de 

sisteme 

fotovoltaice 

pentru 

gospodăriile 

izolate 

Finanţarea 

achiziţionării şi 

instalării 

sistemelor de 

panouri 

fotovoltaice care 

folosesc sursele 

de energie 

regenerabilă, 

nepoluante. 

Unități administrativ-

teritoriale care trebuie 

să:  

se regăsească pe lista 

furnizată de Ministerul 

Energiei;aibă acordul 

Consiliului local pentru 

participarea în cadrul 

programului, pentru 

derularea procedurilor 

de achiziţie publică 

necesare achiziţionării 

şi instalării sistemelor 

fotovoltaice finanţate şi 

pentru implementarea şi  

monitorizarea 

funcţionării proiectelor; 

solicite finanţare doar 

pentru gospodăriile de 

pe raza teritorilă 

proprie, locuite şipentru 

care au acordul scris al 

proprietarului pentru 

participarea în program; 

nu aibă restanţe la 

bugetul de stat, la 

bugetul local şi Fondul 

pentru mediu. 

 
În Judeţul Satu Mare: 

Negrești Oaș , Livada, 

Andrid, Bixad, Boinelşti, 

Coca, Ady Endre, 

Viișoara, Satu Mic, Orașu 

Nou, Orașu Nou Vii, 

Prilog Vii, Remetea Oaș 

Tarna Mare, Turulung Vii 

 

Unităţile administrativ-teritoriale 

trebuie să: 

 

se regăsească pe lista furnizată de 

Ministerul Energiei; 

aibă acordul Consiliului local pentru 

participarea în cadrul programului, 

pentru derularea procedurilor de 

achiziţie publică necesare achiziţionării 

şi instalării sistemelor fotovoltaice 

finanţate şi pentru implementarea şi  

monitorizarea funcţionării proiectelor; 

solicite finanţare doar pentru 

gospodăriile de pe raza teritorilă 

proprie, locuite şi pentru care au 

acordul scris al proprietarului pentru 

participarea în program; 

nu aibă restanţe la bugetul de stat, la 

bugetul local şi Fondul pentru mediu. 

100% din valoarea 

cheltuielilor 

eligibile, dar nu 

mai mult de 25.000 

lei inclusiv TVA 

 10 iulie 

2019 
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https://www.afm.ro/main/programe/centenar/2019/ghid_fotovoltaice_gospodarii_izolate.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/centenar/2019/ghid_fotovoltaice_gospodarii_izolate.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/centenar/2019/ghid_fotovoltaice_gospodarii_izolate.pdf


 

P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              16 
 

 


