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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

 

OCTOMBRIE 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 

 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

educație 

antepreșcolară 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

OS 6.2) 
 

Creșterea 

participării la 
învățământul ante-

preșcolar și 

preșcolar, în 
special a grupurilor 

cu risc de părăsire 

timpurie a școlii, 

cu accent pe copiii 
aparținând 

minorității roma și 

a celor din mediul 
rural 

Instituții de învățământ 

(ISCED 0) acreditate, 

publice și private, din 

rețeaua școlară 

națională; 

Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, 

mediere școlară și 
servicii alternative, 

publici și privați; 

Parteneri sociali din 

învățământul 

preuniversitar (ex. 

organizații sindicale); 

Instituții de cult și 

asociații religioase; 

Instituții / agenții 

guvernamentale cu 

atribuții în domeniul 

incluziunii sociale; 
Autorități publice locale 

(APL) cu atribuții în 

domeniul educației de 

nivel preuniversitar; 

ONG-uri. 
 
 

Sprijinirea participării la învăţământul antepreșcolar 
prin furnizarea de servicii de informare și consiliere 

a părinţilor/tutorilor/persoanei care are în grijă 
copilul cu părinti plecați la muncă în străinătate, 
programe de educație parentală , inclusiv măsuri de 
acompaniere – activitate relevantă; 
Asistarea părinților / reprezentanților legali care nu 
au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații 
sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de 
Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii 
într-un program de măsuri active de ocupare 

(informare și consiliere profesională, formare 
profesională, medierea muncii, măsuri de 
acompaniere destinate tinerilor părinți cu grad de 
ocupabilitate C sau D etc.) – activitate relevantă 
pentru componenta de grup țintă 
părinți/reprezentanți legali care nu au un loc de 
muncă, beneficiari sau nu de prestații sociale; 
Asigurarea resurselor umane calificate pentru 

învățământul antepreșcolar, inclusiv prin încurajarea 
mobilităţii personalului didactic prin scheme de 
mobilitate profesională, asigurarea unor programe de 
mentorat, de dezvoltare de competențe, alte forme de 
instruire – activitate relevantă; 
Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii 
şi materiale de învăţare pentru copiii din 
învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii 

aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități – 
activitate relevantă și obligatorie. 

Valoarea 

maxima 
900.000 euro 

Conform  

cerințelor din 
Orientări 

privind 

accesarea 
finanțărilor în 

cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020, 

9 
octombrie 

2019 

https://www.f

onduri-
structurale.ro/f

isa-

proiect/2/prog
ramul-

operational-

capital-

uman/447/poc
u-6-2-crese 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/447/pocu-6-2-crese
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Uniunea 

Europeană şi 

Guvernul 

României 

 

A doua șansă - 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate și 

București-Ilfov 

(PROGRAMU

L 

OPERAȚION

AL 

CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

OS 6.4A) 

 

Creșterea 

numărului de tineri 
care au abandonat 

școala și de adulți 

care nu și-au 

finalizat educația 
obligatorie care se 

reîntorc în sistemul 

de educație și 
formare, inclusiv 

prin programe de 

tip a doua șansă și 
programe de 

formare 

profesională 

Agenţii, structuri / alte 

organisme aflate în 

subordinea / coordonarea 

MEN şi alte organisme 

publice cu atribuţii în 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, inclusiv 

asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar; 

Instituţii de învăţământ  

acreditate, publice şi private, 

din reţeaua şcolară naţională; 

Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, mediere 

şcolară şi servicii alternative, 

publici şi privaţi; 

Furnizori de formare 

profesională, publici sau 

privați; 

Parteneri sociali din 

învăţământul preuniversitar 

(ex. organizaţii sindicale); 

Instituţii de cult şi asociaţii 

religioase; 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor (ANP) şi 

instituţii subordonate; 

Instituţii / agenţii 

guvernamentale cu atribuţii în 

domeniul incluziunii sociale; 

Autorități publice locale cu 

atribuții în domeniul educaţiei 

de nivel preuniversitar; 

ONG-uri. 

Este obligatoriu ca proiectul 

să se depună în parteneriat, 

fiind obligatoriu ca din 

parteneriatul creat pentru 

implementarea proiectului să 

facă parte un Inspectorat 

Şcolar Judeţean, respectiv 

Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, în 

calitate de solicitant sau 

partener. 

Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): 
Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A 

doua șansă”:dezvoltarea profesională / îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din 
învățământul preuniversitar, a personalului de sprijin 
și didactic auxiliar, în vederea promovării unor 
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 
grupului țintă 
Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): 
Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot 

parcursul vieții:readucerea în sistemul de educație și 
formare tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): 
Furnizarea de programe „A doua șansă”: 
programele „A doua șansă” se vor organiza conform 
Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul primar / 

Metodologiei privind organizarea programului „A 
doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior, 
aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5248/ 2016 
privind aplicarea Programului „A doua şansă” 
Activitatea 4 (activitate relevantă și obligatorie): 
Promovarea programului „A doua șansă” și a 
măsurilor complementare:acțiuni și campanii de 
promovare personalizate în funcție de 
particularitățile grupului țintă vizat, în scopul 

informării potențialilor participanți dar și a părinților 
/ turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile 
participării la programul „A doua șansă” și la alte 
măsuri complementare, cu privire la beneficiile 
reîntoarcerii în sistemul de educație și formare 
pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat 
educația obligatorie 
Activitatea 5 (activitate facultativă): Promovarea 

unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic: 
seminarii, conferințe, schimb de bune practici, 
proiecte de succes, măsuri inovatoare etc. 
Activitatea 6 (activitate facultativă): Măsuri de 
sprijin 

Valoarea 

maxima 
2.000.000,00 

euro 

Conform 

secțiunea 
4.3.1. din 

Cofinanțarea 

proprie 

minimă a 
beneficiarului 

din cadrul 

documentului 
Orientări 

privind 

accesarea 
finanțărilor în 

cadrul 

Programului 

Operațional 
Capital Uman 

2014-2020. 

30 
octombrie 

2019 

https://www.f

onduri-
structurale.ro/f

isa-

proiect/2/prog

ramul-
operational-

capital-

uman/452/poc
u-6-4-a-doua-

sansa 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/452/pocu-6-4-a-doua-sansa


 

P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 440026 - Satu Mare 
                                                                    Tel.: +40 742 921 114 • E-mail: adijudetsm@yahoo.com • Web: www. adijudetulsatumare.ro                                                                              3 
 

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 gradului 

de participare la 
nivelul educaţiei 

timpurii şi 

învăţământului 

obligatoriu, în 
special pentru copii 

cu risc crescut de 

părăsire timpurie a 
sistemului 

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 : 

Unitățile Administrativ 

Teritoriale, inclusiv sectoarele 

Municipiului București (UAT 

comună, oraș, municipiu, 

județ, Municipiul București și 

subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale acestuia, cu 

excepţia municipiilor 

reşedinţă de judeţ eligibile în 

cadrul axei prioritare 4 a POR 

2014-2020), definite conform 

Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

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; 

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. 

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 

h
ttp

://regio
ad

rcen
tru

.ro
/1

 0
-1

- 

in
vestitiileed

u
catiefo

rm
arein

clu
sivfo

rm
arep

ro
fesio

n
alap

en
tru

d
o

b
an

d
iread

eco
m

p
eten

tesi-in
vatarep

e
-

to
tp

arcu
rsu

lvietii-p
rin

d
ezvo

ltareain
frastru

ctu
ril o

r-d
eed

u
catie

-sifo
rm

ar/ 
 

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 

 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 

 

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 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
de producere energie electrică şi termică în 

cogenerare din biomasă şi biogaz; 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
de producţie a energiei termice din 

biomasă 

sau biogaz; 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 

de producţie a energiei electrice din 
biomasă 

sau biogaz; 

 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor 
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 

microîntreprind

eri și 
întreprinderile 

mici 

30% din 

costurile 

eligibile ale 

proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mijlocii 

40% din 

costurile 

eligibile ale 
proiectului, 

pentru 

întreprinderile 

mari 

31 
decembrie 

2019 

h
ttp
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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% 8 
octombrie 

2019, ora 
16:00 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

RO-ENERGY – 

Apel pentru 

îmbunătățirea 

eficienței 

energetice 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Obiectivul 

programului este 

„Mai puțină energie 

obținută prin 

consumul de carbon 

și siguranță crescută 

a aprovizionării”. 

 

Bugetul pentru apelul 
4(a) – finanțat din 

Granturile SEE este 

de 3.279.806 euro 

Bugetul pentru apelul 

4(b) – finanțat din 

Fonduri Norvegiene 

este 6.705.369 euro 

Bugetul pentru 

Schema de granturi 

mici este de 

3.000.000 euro 

Instituții publice, IMM-
uri, ONG-uri 

Aplicantul este înființat de 
cel puțin 3 ani la 
momentul termenului 
limită al apelului; 
Principalele activități ale 
aplicantului au o strânsă 
legătură cu activitatea 
pentru care aplicația va fi 

depusă; 
Aplicantul și reprezentatul 
legal care semnează 
aplicația nu au caziere 
judiciare și fiscale; 
Partenerul proiectului 
trebuie să fie înființat de 
cel puțin 1 an până la 

termenul limită al 
apelului; 
Partenerul/Partenerii și 
reprezentanții legali care 
semnează Acordul de 
Parteneriat nu au cazier 
judiciar sau fiscal; 
Principala activitate 
desfășurată de Partener 

este strâng legată de 
activitatea pentru care 
acesta își va aduce 
contribuția în proiect; 
Dacă aplicantul are unul 
sau mai mulți Parteneri, 
trebuie atașată o schiță a 
Acordului de Parteneriat 

care definește rolul și 
responsabilitățile fiecărui 
partener.  
 

Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) 

și Schema de granturi mici sprijină proiectele 

care contribuie direct la reducerea gazelor cu 

efect de seră. Proiectele trebuie să urmărească: 

 

Eficiența energetică în clădiri (deținute de 

entități neeconomice) 

Eficiența energetică în industrie 

Eficiența energetică în infrastructură 
Eficiența energetică a produselor 

Eficiența energetică în sectorul transporturilor 

Pentru Apelul 4: 
Între 200.000 euro 

și  2.000.000 euro 
 
Pentru Schema de 
granturi mici - 
Între 50.000 euro 
și 200.000 euro 
 
Rata de cofinanțare 

din proiect poate 
varia între 10% și 
90%, în funcție de 
tipul de ajutor 
acordat, tipul și 
dimensiunea 
aplicantului și alte 
elemente incluse în 

prevederile 
Regulamentului. 

variabilă 20 ianuarie 
2020, ora 

14:00 (ora 
României) 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială - Apel de 

proiecte destinat 

creșterii 

incluziunii și 

abilitării romilor 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Programul urmărește să 
contribuie activ la 

creșterea coeziunii 
economice și sociale la 
nivel național și local, 
în România, și la 
întărirea relațiilor 
bilaterale cu statele 
donatoare. 
Apelul va sprijini 

proiectele ce vor 
contribui la creșterea 
incluziunii și abilitarea 
romilor în România, în 
acord cu cele 10 
principii de bază 
comune privind 
incluziunea romilor: 

1. Politici constructive, 
pragmatice și 
nediscriminatorii; 

2. Vizarea explicită, dar 
nu exclusivă; 

3. Abordare 
interculturală; 

4. Vizarea abordării 
integratoare; 

5. Conștientizarea 
dimensiunii genului; 

6. Transferul politicilor 
bazate pe dovezi; 

7. Utilizarea 
instrumentelor Uniunii 
Europene;Implicarea 
autorităților regionale 

și locale;Implicarea 
societății civile; 

8. Participarea activă a 
romilor. 

ONG-uri, 
entități publice și 

asociații ale autorităților 
locale 

 Furnizarea de servicii integrate 

(obținerea documentelor de identitate, 

servicii educaționale, servicii de 

ocupare, servicii pentru sănătate, 

îmbunătățirea condițiilor de locuit); 

 Furnizarea de informații persoanelor 

de etnie roma, în special femeilor și 

tinerelor rome, cu privire la modalități 

de afirmare a drepturilor acestora, 
modalități de accesare a serviciilor 

publice; 

 Dezvoltarea capacităților individuale 

ale persoanelor de etnie roma; 

 Activități de creștere a 

responsabilității și a capacității 

autorităților și instituțiilor publice de a 

fi mai incluzive; 

 Activități care promovează capacitatea 

de organizare la nivel local a romilor; 

formarea personalului și a voluntarilor 
care lucrează cu persoane de etnie 

roma; 

 Campanii de creștere a conștientizării 

pe teme anti-discriminare, țintind 

populația majoritară, care să 

promoveze respectarea drepturilor 

romilor, lupta împotriva 

antigipsismului, stereotipurilor și 

hărțuirii; 

 Schimburi de bune practici în 

domeniul proiectului cu entități din 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Între 300.000 și 
1.000.000 euro 

 
Proiecte de 
furnizare de 
servicii – 
10.000.000 euro; 
Proiecte de 
dezvoltare a 
capacității 

centrelor 
educaționale / after 
school / de zi 
existente și care 
lucrează cu un 
procent ridicat de 
copii și tineri romi 
– 3.000.000 euro; 

Proiecte de 
abilitare 
(empowerment) – 
3.000.000 euro. 

variabilă 18 
decembrie 

2019 
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Norvegia, 

Islanda, 

Liechtenstein 

și Guvernul 

României 

 

Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială - Apel de 

proiecte destinat 

dezvoltării locale 

 

(MECANISMUL 

FINANCIAR AL 

SPAŢIULUI 

ECONOMIC 

EUROPEAN 

2014-2021) 

Apelul de proiecte are 
ca obiectiv 

implementarea de 
măsuri în scopul 
prevenirii și combaterii 
sărăciei și excluziunii 
sociale și care să 
contribuie la creșterea 
accesului grupurilor 
defavorizate la 

serviciile sociale, 
precum și la creșterea 
nivelului de satisfacție 
ale acestor grupuri cu 
privire la calitatea 
acestor servicii. 
Proiectele finantate in 
cadrul apelului 

"Dezvoltare locala" vor 
contribui cel putin la 
realizarea urmatorilor 
indicatori: 
 
5.000 de persoane din 
grupuri vulnerabile care 
primesc servicii sociale 
personalizate furnizate 

in minim 140 de orase/ 
comune/ localitati 
 
5 modele de interventie 
aplicate in lucrul cu 
grupurile vulnerabile 
 

ONG-uri 
Entități publice 

Asociații ale autorităților 
locale 

 Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ 

diversificarea/ modernizarea serviciilor de 

suport existente destinate persoanelor din 

grupuri vulnerabile bazate pe nevoile 

specifice ale acestora; 

 Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și 

bune practici în lucrul cu grupurile 

vulnerabile prin utilizarea unor metode 

participative de implicare a beneficiarilor 
acestora și a personalului din administrația 

publică locală/ județeană/ regională și din 

cadrul furnizorilor servicii (publici sau 

privați); 

 Replicarea/ transferul unor modele de bune 

practici în lucrul cu grupurile vulnerabile.  

 Activitățile susținute de proiectele finanțate 

în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă 

principal persoanele vârstnice, copiii afectați 

de migrația părinților, persoanele cu 

dizabilități, cu boli grave, în faza terminală, 
victimele ale abuzurilor și violenței în 

familie, și alte categorii de grupuri 

vulnerabile și au în vedere dezvoltarea sau 

extinderea de servicii de sprijin, asistență, 

îngrijire socială, medicală, în vederea 

accesului pe piața muncii, precum și 

promovarea și replicarea unor noi modele de 

intervenție pentru grupuri vulnerabile. 

 

Domenii de inters: 

1. Educație 
2. Ocupare 

3. Servicii socio-medicale 

4. Locuire 

Între 500.000 și 
2.500.000 euro 

variabilă 18 
decembrie 

2019, 
 
ora 16:00 
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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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Comisia 

Europeană –  

 

 

Apel de proiecte 

privind 

stimularea 

diversității 

talentului și 

muzicii europene 

Apelul dorește să 

promoveze o distribuție 

muzicală sustenabilă prin 

creșterea capacității 

localurilor muzicale de a 

rămâne competitive pe o 

piață care se află într-o 

schimbare continuă și într-

un mediu reglementat. 

Apelul va susține proiecte 

co-operaționale, operative 

și sustenabile între 

localurile muzicale mici, 

precum și între localurile 

muzicale mici și 

autoritățile publice cu 

scopul de a stimula 

modelele de colaborare 

inovative și pentru a întări 

rolul localurilor și 

identitatea comunității 

locale. 

Pentru entitate: 

Să fie o organizație publică 

sau privată cu personalitate 

juridică: organizații non-

profit (publice sau private), 

autorități publice (naționale, 

regionale sau locale), entități 

care înregistrează profit). 

Să fie un consorțiu al unei 

singure entități din cel puțin 2 

țări eligibile care operează un 

local mic muzical (capacitate 

de până la 400 persoane), sau 

un consorțiu realizat din 

entități publice sau private 

(nu este necesar să fie din țări 

diferite în cazul acesta), dintre 

care cel puțin unul operează 

un local muzical de până la 

400 de persoane. 

Aplicantul trebuie să fie dintr-

un stat membru UE sau dacă 

nu, să facă parte din 

Programul Cultural Europa 

Creativă. 

 

Consorțiul: 

Să fie o entitate care operează 

localuri de dimensiuni mici 

care sunt înființate în țări 

eligibile diferite SAU 

Să fie entități publice sau 

private dintre care cel puțin 

una operează un local muzical 

mic, cu o capacitate de până 

la 400 persoane, care nu 

trebuie neapărat să fie 

înființat în țări eligibile 

diferite. 

 Cooperarea dintre două localuri 

muzicale, învățare reciprocă, schimb de 

experiență și bune practici; 

 Schimb de personal în rând cluburilor 
sub forma unor vizite de studiu, detașări, 

traininguri; 

 Dezvoltarea unor strategii de training 

competitive; 

 Elaborarea unor strategii economice pe 

timp de noapte pentru orașe, ce vor duce 
la crearea unui mediu pregătit pentru 

operațiunea susținută a localurilor 

muzicale; 

 Dialog cu comunități locale precum și cu 
autorități locale competente; 

 Campanii PR pentru a demonstra 

contribuția localurilor muzicale mici la 

dezvoltarea socio-economică a 
comunității locale; 

 Comunicarea și diseminarea rezultatelor 

proiectelor. 

Max. 70.000 EUR 
pentru proiectele 

care cuprind cel 
puțin 4 parteneri 
de proiect ce au 
sediul legal în cel 
puțin 3 țări 
diferite; 
Max. 50.000 EUR 
pentru proiectele 

care cuprind cel 
puțin 3 parteneri 
de proiect având 
sediul legal în cel 
puțin 2 state 
diferite; 
Max. 30.000 EUR 
pentru proiectele 

ce cuprind 2 
parteneri de 
proiect; 
Max. 30.000 EUR 
pentru proiecte 
unde 
partenerii(indiferen
t de numărul 
acestora) au sediul 

legal în aceeași 
țară. 
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