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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

NOIEMBRIE 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% 31 
decembrie 

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 
 

Creşterea 

gradului de 

acoperire cu 

servicii sociale 

- regiuni mai 

puțin 

dezvoltate 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, 

AP 8, 
OS 8.3C) 
 

Creșterea gradului 

de acoperire cu 
servicii sociale 

Autoritate publică 

locală 
ONG 

Instituție publică 

Furnizorii de servicii 

sociale, publici și 
privați care dețin 

centre de plasament 

ce urmează să fie 
închise. Proiectele 

pot fi depuse și în 

parteneriat cu: 
 

Unităţi administrativ-

teritoriale, alte 

entităţi de drept 
public aflate în 

subordinea UAT şi 

care desfăşoară 
activităţi în domeniul 

social; 

Entități de drept 

privat, acreditate ca 
furnizori de servicii 

sociale: 

- asociaţii şi fundaţii 
- unităţi de cult / 

structuri ale cultelor 

-construcţia / reabilitarea / modernizarea / 

extinderea / dotarea infrastructurii de 
servicii sociale fără componentă 

rezidențială, destinată copiilor; 

-construcţia / 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, aşa cum acestea sunt reglementate 
prin Nomenclatorul serviciilor sociale 

Valoarea 

minimă 
eligibilă a unui 

proiect este de 

200.000 euro, 

Valoarea 
maximă 

eligibilă este de 

1.000.000 euro. 

Rata de 
cofinanțare este: 

 
Pentru solicitanţii 
de drept public: 
Rata cofinanţării 
FEDR (U.E.): 
maxim 70% din 
totalul 
cheltuielilor 

eligibile; 
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 28% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile; 
Rata cofinanţării 

beneficiar: minim 
2% din totalul 
cheltuielilor 
eligibile. 
Pentru solicitanţii 
de drept privat 
(dacă participă la 
finanțare): 
Rata cofinanţării 

FEDR (U.E.): 
maxim 70% din 
totalul 
cheltuielilor 
publice; 
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 30% din 

totalul 
cheltuielilor 
publice. 

01 
decembrie 

2020 

https://www.f
onduri-
structurale.ro/
fisa-
proiect/1/prog
ramul-
operational-
regional/486/
por-8-3-c-
regiuni-mai-
putin-
dezvoltate-
apel-non-
competitiv 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/486/por-8-3-c-regiuni-mai-putin-dezvoltate-apel-non-competitiv
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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 
 

E-educație - 

tablete pentru 

elevi și studenți  

 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVI

TATE,  AP2, PI 

2c, OS 2.4, 

ACŢIUNEA 

2.3.3) 

Asigurarea 

accesului elevilor 
la procesul de 

învățare în mediul 

on-line. Dotarea 

elevilor cu 
echipamente 

mobile din 

domeniul 
tehnologiei 

informației de tipul 

tabletelor școlare, 
precum și a altor 

echipamente/dispo

zitive electronice, 

astfel încât orele de 
pregătire din 

timpul activităților 

didactice să se 
poată desfășura on-

line, pentru a evita 

contactul direct al 

elevilor cu 
profesorii și cu 

ceilalți elevi, 

precum și pentru a 
preveni riscul de 

infectare cu 

coronavirusul 
SARS-CoV-2. 

a) unitățile de 

învățământ 
preuniversitar de stat 

care desfășoară 

activități didactice 

pentru elevi, cu 
condiția ca acestea să 

aibă personalitate 

juridică pentru 
încheierea de 

contracte de achiziție 

publică în condițiile 
legii; 

b) autoritățile publice 

locale pentru unitățile 

de învățământ 
preuniversitar de stat 

de pe raza unității 

administrativ-
teritoriale care 

desfășoară activități 

didactice destinate 

elevilor; 
c)parteneriatul dintre 

beneficiarii prevăzuți 

la lit. a) și b); 

1.“Achiziția de echipamente de tipul tabletelor 

școlare precum și a altor echipamente / 

dispozitive electronice; 

2.Activități necesare informării şi publicității 

proiectului - conform prevederilor Manualului 

de IdentitateVizuală și  ghidului solicitantului; 

3.Activități aferente achiziţionării de servicii de 

consultanță pentru: 

a.elaborarea tuturor documentaţiilor necesare 
depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii 

de finanţare); 

b.managementul proiectului, inclusiv 

elaborarea documentaţiilor necesare 

implementării proiectului, servicii pentru 

realizarea achiziţiilor publice (elaborarea 

documentaţiei de atribuire şi aplicarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică); 

4.Activități aferente realizării rețelei LAN 

necesară pentru implementarea proiectului. 

Valoarea 

nerambursabilă a 

echipamentelor 

IT mobile de tip 

tabletă pentru uz 

școlar, este de 

maxim 200 

euro/tabletă fără 

TVA pentru uz 
școlar, 

echivalentul în 

lei la data 

efectuării 

achizițiilor sau la 

cursul din ghid 

(pentru 

achizițiile 

efectuate după 

semnarea 

contractului de 
finanțare), 

inclusiv 

abonament net 

pe o perioada de 

24 luni. 

-pentru 

solicitanții 
Solicitanți 

eligibili litera 

a),  valoarea 

finanţării 
nerambursabil

e este de 

100% din 
cheltuielile 

eligibile. 

- pentru 
solicitanții 

eligibili litera 

b), valoarea 

finanţării 
nerambursabil

e este de 98% 

din cheltuielile 
eligibile, iar 

2% reprezintă 

rata de 

cofinanțare 
eligibilă a 

solicitantului. 

 

01 
februarie 

2021 

http://oipsi.go
v.ro/10166-2/ 
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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
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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Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 
 

Consolidarea 

capacităţii 

unităților de 

învățământ de 

stat în vederea 

gestionării 

situației de 

pandemie 

generată de 

virusul  SARS-

COV-2 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCT 
URĂ MARE, AP 
9, O.S. 9.1) 

Creșterea 

capacității de 
gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

 

• Autoritate publică 

locală 

• Universitate 

• Instituție publică 

• Instituție de 
învățământ 

 
a) unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, cu 

condiția ca acestea să aibă 

personalitate juridică pentru 

încheierea de contracte de 

achiziție publică în condițiile 

legii; 

 

b) instituțiile de învățământ 

superior de stat pentru 

studenții care îndeplinesc 

criteriile pentru a beneficia de 

burse sociale de stat și burse 

sociale ocazionale; 

 

c) autoritățile publice locale 

pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe 

raza unității administrativ 

teritoriale; 

 

d) parteneriatul dintre 

autoritățile publice locale și 

unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat 

prevăzute la lit. a) și c); 

 
e) parteneriatele dintre 

inspectoratele școlare și 

unitățile de învățământ. 

A: Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu: 
 

echipamente de protecție / dispozitive 

medicale, în special, dar fără a fi limitate 

la: 
măști de protecție, dezinfectanți, 

combinezoane, aparatură destinată 

dezinfecției și sterilizării aerului de tipul 
nebulizatoarelor; 

containere sanitare mobile destinate 

asigurării condițiilor igienico-sanitare 
minime necesare pentru prevenirea și 

diminuarea răspândirii potențiale a 

infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

 
B: Dotarea instituțiilor de învățământ 

superior de stat cu: 

 
echipamente de protecție / dispozitive 

medicale, în special, dar fără a fi limitate 

la: 

măști de protecție, dezinfectanți, 
combinezoane, aparatură destinată 

dezinfecției și sterilizării aerului de tipul 

nebulizatoarelor. 

Valoarea 

maximă 
eligibilă a 

investițiilor 

propuse pentru 

o unitate de 
învățământ 

preuniversitar 

și/sau 
universitar de 

stat, indiferent 

de tipul 
solicitantului, 

nu poate depăși 

250.000 euro 

(valoare fără 
TVA). 

 

Aceeași unitate 
de învățământ 

poate fi 

sprijinită printr-

un singur 
proiect, 

indiferent de 

tipul 
solicitantului 

sau formei de 

parteneriat. 

Pentru proiectele 

finanţate în cadrul 

apelului, se asigură 

finanțarea integrală 

a cheltuielilor 

eligibile (100% 

FEDR, 0% buget de 

stat). Aceste rate de 

cofinanțare se vor 

aplica pentru 

exercițiul contabil 

2020-2021, 

conform 

Regulamentului 

(UE) 2020/558. 

Pentru cheltuielile 

care NU vor fi 

declarate în cererile 

de plată în cursul 

exercițiului contabil 

care începe la 1 

iulie 2020 și se 

încheie la 30 iunie 

2021, se vor aplica 

următoarele rate de 

cofinanțare: 

 

Valoarea maximă a 

finanţării acordate 

pentru costurile 

totale eligibile 

(FEDR regiuni mai 

puțin dezvoltate): 

85%; 

Valoarea maximă a 

finanţării acordate 

pentru costurile 

totale eligibile 

(FEDR regiunea 

dezvoltată): 80%; 

Contribuţia eligibilă 

minimă a 
beneficiarului 

(buget de stat): 15% 

/ 20%. 

15 

ianuarie 

2021 

h
ttp
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w
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/503/poim-9-1-consolidarea-capacitatii-unitatilor-de-invatamant-de-stat-in-vederea-gestionarii-situatiei-de-pandemie-generata-de-virusul-sars-cov-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/503/poim-9-1-consolidarea-capacitatii-unitatilor-de-invatamant-de-stat-in-vederea-gestionarii-situatiei-de-pandemie-generata-de-virusul-sars-cov-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/503/poim-9-1-consolidarea-capacitatii-unitatilor-de-invatamant-de-stat-in-vederea-gestionarii-situatiei-de-pandemie-generata-de-virusul-sars-cov-2
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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. 

h
ttp

s://starto
n

g.ro
/ 

  

https://startong.ro/
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Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014 – 2021 

Ministerul 

Sănătății 

 

Îmbunătăţirea 

accesului la 

servicii medicale 

pentru grupurile 

dezavantajate, 

inclusiv romi 

Schema de grant are 

ca obiectiv 

îmbunătăţirea 

accesului la servicii 

medicale pentru 

grupurile 

dezavantajate, 

inclusiv romi 

- Autoritățile publice 
locale 

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

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

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

Activități eligibile: 
 

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de 
sănătate preventivă în comunitățile vulnerabile, 
inclusiv romi, pentru a asigura accestul la sănătate și 
reducerea inegalităților sociale 
 
2. Investiții în infrastructura de sănătate (maxim 
40% din valoarea proiectului) care contribuie la 
reducerea inegalităților (reabilitarea clădirilor, 

achiziția de echipamente medicale, echipamente IT 
 
3. Servicii de formare, informare, campanii de 
conștientizare. 

între 500.000 și 
1.000.000 Euro. 

 4 ianuarie 

2021 

h
ttp

://w
w

w
.ro

-san
atate.m

s.ro/in
d

ex.p
h

p
/en

/call-fo
r-

p
ro

p
o

sals-n
o

-1-access-to
-h

ealth
-servicies 

   

 

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

