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A. PROGRAME OPERAŢIONALE 

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 2 
- Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
Prioritatea de 
investiții 2.1 .– 
”Promovarea 
spiritului 
antreprenorial, 
în 
special prin 
facilitarea 
exploatării 
economice a 
ideilor noi și 
prin încurajarea 
creării de noi 
întreprinderi, 
inclusiv prin 
incubatoare de 
afaceri” - 2.1.A 
Microîntreprind
eri. 

Obiectivul specific al 
acestei axe prioritare îl 
reprezintă 
consolidarea poziției 
pe piață a 
întreprinderilor mici și 
mijlocii în domeniile 
competitive 
identificate în 
Strategia Națională de 

Competitivitate şi 
Planurile Regionale de 
Dezvoltare.  

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest 
program includ: 

 Construirea, modernizarea, extinderea 
spațiului de producție/ prestare servicii 

 

 Dotarea cu active corporale, necorporale, 
inclusiv instrumente de comercializare on-
line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanții eligibili în 
cadrul acestui apel de 
proiecte sunt societățile 
constituite în baza Legii 
nr. 31/1990 privind 
societățile sau societăți 
cooperative care se 
încadrează în categoria 
microîntreprinderilor. 

 

Valoare 
eligibilă - 
minim 25.000 
euro 
 

Contribuția 
programului la 
finanțarea unei 
investiții este de 
maximum 90% 
din valoarea 
eligibilă a 
investiției, în 
limita plafonului 
de minimis. 
 
Contribuția 
solicitantului la 
finanțarea 
investiției trebuie 
să fie de 
minimum 10% 
din valoarea 
eligibilă a 
investiției. 
 
Valoarea eligibilă 
a investiției 
reprezintă suma 
cheltuielilor 
eligibile incluse în 
proiect. 

27.04.2017, 
ora 12:00 
 
 
 
 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/  
 
În cadrul 
prezentului apel 
de proiecte, 
cererile de 
finanțare se vor 
depune exclusiv 
prin aplicația 
electronică 
MySMIS, 
disponibilă la 
adresa web  
http://www.fon
duri-
ue.ro/mysmis  

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 2 
”Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de 
investiții 2.2. 
”Sprijinirea 
creării și 
extinderea 
capacităților 
avansate de 
producție și 
dezvoltarea 
serviciilor” 1. 
1.2. 

Obiectivul specific al 
acestei axe prioritare îl 
reprezintă 
îmbunătățirea 
competitivității 
economice prin 
creșterea 
productivității muncii 
în IMM-uri în 
sectoarele competitive 
identificate în 
Strategia 
Națională pentru 
Competitivitate2. 
 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

o Construirea, extinderea spațiilor de 
producție/servicii; Dotarea cu active corporale, 
necorporale, inclusiv instrumente de comercializare 
on-line; Lucrările de modernizare pot fi considerate 
eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 
investiții inițiale care constă în activități de 
construire/ extindere/ dotare cu active corporale a 
spațiilor de producție/ prestări de servicii. 

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional 
sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, 
în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare 
a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 
tratat. 

• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: o 
Implementarea procesului de certificare/ 
recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor 
procese specifice, sistemelor de management al 
calității, mediului sau sănătății  

o Internaţionalizare (participarea, la nivel 
internațional, în afara României, la târguri, misiuni 
comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). 

Solicitantul este 
societate12 sau societate 
cooperativă13 care se 
încadrează în categoria 
IMM-urilor din mediul 
urban, sau a 
întreprinderilor mijlocii 
din mediul rural. 

Minimum  
200 000 euro 
și maximum  
1 milion 
euro. 

Pentru 
componenta de 
ajutor de minimis 
a proiectului, 
contribuția 
programului 
(acoperită din 
FEDR 
și bugetul de stat) 
este de maximum 
90% din valoarea 
eligibilă a 
cheltuielilor 
finanțabile prin 
ajutor 
de minimis și în 
limita plafonului 
de minimis. A se 
vedea și 
secțiunea 2.7.2 
”Ajutorul de 
minimis”. 

23.08.2017, 
ora 12:00 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1279/axa
-2--imm/  

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
3: Sprijinirea  
tranziției către 
o economie cu 
emisii scăzute 
de carbon   
Prioritate de 
investiții 3.1  
Sprijinirea 
eficienței 
energetice, a 
gestionării 
inteligente a 
energiei și a 
utilizării 
energiei din 
surse 
regenerabile în 
infrastructurile 
publice, inclusiv 
în clădirile 
publice, și în 
sectorul 
locuințelor.  
Operaţiunea B 
Clădiri publice 

Creșterea eficienței 
energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de 
iluminat public, 
îndeosebi a celor care 
înregistrează 
consumuri energetice 
mari. 

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice 
în clădirile publice  

II. Măsuri conexe care contribuie la 
implementarea proiectului pentru care se solicită 
finanțare      

 

Autoritățile publice 
centrale; Autoritățile și 
instituțiile publice locale; 
Parteneriate între 
entitățile de mai sus, în 
conformitate cu 
prevederile legale.  

 

 

 

Valoare 
minimă 
eligibilă: 100 
000 euro* 
Valoare 
maximă 
eligibilă: 25 
milioane euro 

• pentru 
regiunea 
București-Ilfov: 
rata de 
cofinanțare din 
partea Uniunii 
Europene este 
maxim 80% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională (FEDR),  
• pentru 
fiecare din 
celelalte 7 regiuni 
de dezvoltare: 
rata de 
cofinanțare din 
partea Uniunii 
Europene este 
maxim 85% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională (FEDR) 

 

28 august 
2017, ora 
10.00 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1280/axa
-3--eficienta-
energetica/  

 
  

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

AXA PRIORITARA 6: 
Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
de importanță 
regională 
 
Prioritatea de 
investiție 6.1. 
Stimularea mobilității 
regionale prin 
conectarea nodurilor 
secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-
T(*), inclusiv a 
nodurilor 
multimodale. 

Obiectivul specific al 
acestei priorități îl 
reprezintă cresterea 
gradului de 
accesibilitate a zonelor 
rurale si urbane 
situate în proximitatea 
retelei TEN-T prin 
modernizarea 
drumurilor judetene. 

a. modernizarea si reabilitarea pentru 
îmbunătățirea parametrilor relevanți- 
creșterea vitezei, siguranței rutiere, 
portanței etc. reţelei de drumuri 
judeţene (inclusiv poduri și podețe, 
acces la proprietăți - aflate în domeniul 
public ) care asigura conectivitatea, 
directa (drumuri județene sau trasee 
compuse din mai multe drumuri 
județene legate direct) sau indirecta 
(drumuri județene/trasee legate de 
rețea prin intermediul unui drum 
național modernizat) cu reteaua TEN-T, 
construirea unor noi segmente de drum 
județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres. 

b. construcţia / modernizarea 
variantelor ocolitoare cu statut de drum 
judeţean ce vor face parte din drumul 
judetean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri 
giratorii și alte elemente pentru 
creșterea siguranței circulației (parapeți 
de protecție, limitatoare de viteză - 
inclusiv marcaje rezonatoare), 
semnalistică orizontală și verticală, 
reorganizare de intersecții. 

c. construirea/ modernizarea/ 
reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 
(construirea doar pentru asigurarea 
conectivitatii directe la autostrazi TEN-T 
a drumurilor județene) şi construirea 
pasarelelor pietonale; 

Pentru aceste apeluri de 
proiecte pot solicita 
finanțare toate unitățile 
administrativ-teritoriale 
județ (definite conform 
Legii administraţiei 
publice locale nr. 
215/2001, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare) 
si parteneriate, așa cum 
sunt definite în 
conformitate cu 
prevederile secțiunii 2.7. 
la prezentul ghid. 

Pentru traseele ce 
parcurg județele Tulcea 
și Constanța sunt eligibile 
la finanțare, în cadrul 
prezentelor apeluri, 
numai acele drumuri 
județene din afara 
teritoriului ITI Delta 
Dunării. 

Valoare minimă 
eligibila: 1.000.000 
Euro 
- Valoarea maximă 
eligibila este de 
50.000.000 Euro, cu 
exceptia proiectelor 
care se realizează în 
parteneriat între mai 
multe unități 
administrative 
(județe), caz în care 
valoarea maximă 
eligibilă este de 
69.500.000 Euro. 

Maxim 85% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
reprezintă rata de 
cofinanțare 
acordată prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională (FEDR), 
respectiv 13% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
reprezintă rata de 
cofinanțare din 
bugetul de stat 
(BS). 
Indiferent de 
regiunea de 
dezvoltare în care 
se 
implementează 
proiectul, 
beneficiarii vor 
asigura din 
bugetele proprii o 
cofinanțare de 
minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

06.07.2017, 
ora 15.00. 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
 
 
În cadrul 
prezentului apel 
de proiecte, 
cererile de 
finanțare se vor 
depune exclusiv 
prin aplicația 
electronică 
MySMIS, 
disponibilă la 
adresa web  
http://www.fon
duri-
ue.ro/mysmis  

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axei prioritare 8 - 
”Dezvoltarea 
infrastructurii de 
sănătate şi sociale”, 
prioritatea de 
investiții 8.1. - 
”Investiţiile în 
infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 
dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi 
local, reducând 
inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de 
sănătate şi 
promovând 
incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile 
sociale, culturale și 
de recreere, precum 
și trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile prestate de 
colectivitățile locale”. 

Obiectivul Specific 8.3 
„Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii 
sociale”, pentru grupul 
vulnerabil ” persoane 
vârstnice”. 

-
reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otarea infrastructurii de servicii sociale 
fără componentă rezidențială, destinată 
persoanelor vârstnice, în care, în 
accepțiunea prezentului apel, prin 
infrastructură se înțelege clădirea cu 
sau fără utilităţi şi dotări. 

Pentru serviciile sociale destinate 
grupului vulnerabil ”persoane vârstnice” 
intervențiile se vor concentra asupra 
înfiinţării de servicii sociale prin centrele 
de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/ 
sau cantine sociale acolo unde nu există 
asemenea servicii sau sunt slab 
reprezentate, iar nevoia pentru 
asemenea servicii este motivată de 
starea de sărăcie/ excluziune socială sau 
altă situaţie de vulnerabilitate. Vor avea 
prioritate zonele marginalizate, 
localităţile mici şi zonele rurale. 

Unităţi administrativ-
teritoriale, alte entităţi 
de drept public; Entitați 
de drept privat: asociaţii 
şi fundaţii, unităţi de 
cult/ structuri ale 
cultelor; Parteneriate 
între oricare dintre 
entitățile menționate la 
punctele A şi B. Pentru a 
fi eligibil, solicitantul de 
finanţare/fiecare 
membru al 
parteneriatului, după caz 
trebuie să aibă 
personalitate juridică.  

îngrijire la domiciliu, 
valoarea eligibilă 
trebuie să fie 
cuprinsă între 50.000 
euro și 150.000 euro 
cu TVA. 

valoarea eligibilă 
trebuie să fie 
cuprinsă între 100 
000 euro și 500 000 
euro cu TVA. 

sociale, valoarea 
eligibilă trebuie să fie 
cuprinsă între 100 
000 euro și 500 000 
euro cu TVA. 

și unitate de îngrijire 
la domiciliu în același 
proiect, valoarea 
eligibilă trebuie să fie 
cuprinsă între 100 
000 euro și 700 000 
euro cu TVA. 
 

Rata cofinanţării 
FEDR: maxim 85 
% din total 
valoare eligibilă 
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 13 % din 
total valoare 
eligibilă 
Rata cofinanţării 
beneficiar: minim 
2 % din total 
valoare eligibilă 

29.08.2017, 
ora 12,00. 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1285/axa
-8--
infrastructura-
de-sanatate-si-
sociala/ 
 

 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

4. Incluziune socială 
8. Îmbunatatirea 
nivelului de 
competente al 
profesionistilor din 
sectorul medical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile eligibile sunt: 

- Activitatea 1: Furnizarea programelor de 
formare profesională specifică pentru personalul 
medical implicat în implementarea programelor 
prioritare la nivel național și local (nivel regional, 
județean) de sănătate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
Ministerul Sănătății, 
Ministerul Sănătății 
în parteneriat cu 
actori relevanți 7 
(alte autorități 
publice, 
universități, ONG-
uri relevante) 

 Autorități publice 
(inclusiv cei din 
autoritățile de 
sănătate publică, 
institutele şi 
instituțiile 
medicale) 

 Autorități publice 
(inclusiv cei din 
autoritățile de 
sănătate publică, 
institutele şi 
instituțiile 
medicale) în 
parteneriat cu 
actori relevanți (alte 
autorități publice, 
universități, ONG-
uri relevante). 
 
 
 

Valoarea 
minimă eligibilă 
a unui proiect 
este de 
1.200.000 euro; 
 
Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
3.000.000 euro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile este 
următoarea:  
0% - Beneficiari 
persoane 
juridice de 
drept privat  
fără scop 
patrimonial-
solicitant 
individual nu în 
parteneriat 
2%-  Instituții 
publice 
finanțate 
integral din 
venituri proprii 
sau parțial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale, 
instituții de 
învățământ 
superior 
acreditate care 

Dată lansare: 
17.10.2016 ora 
15.00  
 
Dată închidere: 
31.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari; 
5% - Beneficiari 
persoane 
juridice de 
drept privat  cu 
scop 
patrimonial; 
15% - 
Beneficiari 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat și 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale și 
entitățile 
afiliate în 
subordinea sau 
în coordonare 
finanțate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.fonduri-
ue.ro 
www.fonduri-
structurale 
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Dezvoltarea 
reţelei TEN-T pe 
teritoriul României 
 

OS 1.1. Crestere
a mobilitatii pe 
 reteaua rutiera  
TEN-T centrala  
 

- Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T 

centrale (conform standardului definit prin MPGT: 

autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), 

inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente 

reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); 

investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv 

vizează, cu precădere, creşterea standardului 

tronsonului finanţat; 

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea 

portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-

2020 şi post-2020. 

 

- Administratorul 

infrastructurii de 

transport rutier de 

interes european şi 

naţional, desemnat 

conform legislaţiei în 

vigoare, cu atribuţii în 

dezvoltarea proiectelor 

de investiţii 

(Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România 

S.A., care funcționează 

sub autoritatea 

Ministerului 

Transporturilor). 

 

Bugetul apelului este 
de 1.920,00 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

 OS 1.2. Creștere
a mobilității pe 
 rețeaua  
feroviară TEN-
T centrală 
 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv 

achiziția materialului rulant necesar operării pe 

rețelele construite, a componentei ERTMS 

aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale 

cu impact major asupra valorificării transportului 

feroviar pe reţeaua TEN-T central; 

- Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de 

- Administratorul 

infrastructurii de 

transport feroviar, 

desemnat conform 

legislaţiei în vigoare, cu 

atribuţii în dezvoltarea 

proiectelor de investiţii; 

- Parteneriate cu alţi 

Bugetul apelului este 
de 1.408,00 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune/Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și  
25% Bugetul de 
Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

mare viteză; 

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea 

portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-

2020 şi post-2020. 
 

 

potenţiali beneficiari; 

- Ministerul 

Transporturilor; 

- Alte structuri 

desemnate prin ghidul 

solicitantului 

 OS 1.4 Creșterea 
gradului de  
utilizare a  
transportului cu 
metroul în  
București-Ilfov  
 

- Investiţii în infrastructura de metrou, constând în 

construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile 

aferente, conform conform Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de 

dezvoltare a transportului urban cu metroul; 

- Investiţii în mijloace de transport public de mare 

capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi 

modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou 

existentă, pentru creşterea gradului de confort şi 

siguranţă pentru publicul călător şi reducerea 

duratelor de călătorie; 

- Investiţii în echipamente pentru accesul 

călătorilor în staţiile de metrou şi în sisteme 

moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru 

asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de 

suprafață (racorduri directe între rețeaua de 

metrou și cea de transport de suprafață). 

- METROREX 

 

Bugetul apelului este 
de 682,67 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

 

2. Dezvoltarea  
unui sistem de  
transport  
multimodal,  
de calitate, durabil  

OS 2.1. Creștere
a mobilității pe  
rețeaua rutieră  
TEN-T globală 

- Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T 

globale (conform standardului definit prin MPGT: 

autostrăzi / drumuri expres /drumuri 

naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia 

- Administratorul 

infrastructurii de 

transport rutier de 

interes european şi 

Bugetul apelului este 
de 1.224,70 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

și eficient  
 

de variante de ocolire (conform standardului tehnic 

adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de 

Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui 

obiectiv vizează, cu precădere, creşterea 

standardului tronsonului finanţat; 

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea 

portofoliului de proiecte eligibile din POIM 

 

naţional, desemnat 

conform legislaţiei în 

vigoare, cu atribuţii în 

dezvoltarea proiectelor 

de investiţii 

(Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România 

S.A., care funcționează 

sub autoritatea 

Ministerului 

Transporturilor). 

structurale.ro/ 

 

 OS  2.2.  
Creșterea  
accesibilității  
zonelor  cu  o  
conectivitate  
redusă  la  
infrastructura  
rutiera a TEN-T  
 

- Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, 

inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform 

standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri 

expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro 

Trans) care asigură o conexiune adecvată la 

rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii 

regionale; 

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea 

portofoliului de proiecte eligibile din POIM 

- Administratorul 

infrastructurii de 

transport rutier de 

interes european şi 

naţional, desemnat 

conform legislaţiei în 

vigoare, cu atribuţii în 

dezvoltarea proiectelor 

de investiţii 

(Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România 

S.A., care funcționează 

sub autoritatea 

Ministerului 

Bugetul apelului este 
de 1.27,79 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Transporturilor). 

 OS  2.5.  
Creșterea  
gradului  de  
siguranță  și  
securitate  pe  
toate  
modurile  de  
transport și  
reducerea  
impactului  
transporturilor  
asupra mediului  

- Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi 

securităţii transporturilor pentru toate modurile de 

transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu 

exclusiv: 

- Implementarea mijloacelor de semnalizare 

orizontală şi verticală 

- Implementarea unor măsuri specifice în 

localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene 

şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni, 

benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări, 

etc.) 

- Construcția unor bariere de tip New Jersey pe 

toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție 

între sensurile de mers 

- Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe 

sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu 

profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin 

- Implementarea sistemelor de transport 

inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a 

interfeţelor între diverse moduri de transport STI, 

acolo unde nu au fost implementate ca parte a 

intervenţiilor la nivelul infrastructurii, pentru 

creșterea siguranței la nivelul acțiunilor de control 

- Administratori de 

infrastructură de 

transport pentru toate 

modurile (inclusiv 

parteneriate cu alte 

instituţii publice) 

- Autorităţile publice 

locale care gestionează 

infrastructura din 

interiorul localităţilor/ 

infrastructură rutieră de 

tip drum naţional care 

face legături interurbane 

- Poliția rutieră și Poliția 

Transporturi, individual 

sau în parteneriat sau cu 

aplicantul pentru 

proiectele de siguranţă şi 

securitate 
 

 

Minim:  85.196 mil. 
ero 
Maxim: 102.235 mil. 
euro 

75% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere: 
25.07.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

a traficului 

- Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite 

- Extinderea sistemelor mobile și fixe de 

monitorizare a traficului și de supraveghere 

automată, pe toate modurile de transport 

- Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte 

soluții echivalente de protecție în vederea 

asigurării protecţie a căilor de comunicaţie 

împotriva înzăpezirii /altor calamități naturale 

(pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd 

investiții integrate prin POIM din alte OS) 

- Achiziţionarea de echipamente de pe şenale - 

canal navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol 

în asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor 

indiferent de modul de transport 

- Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe 

toate modurile de transport, inclsuiv proiectele 

fazate. 

- Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul 

tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de 

panouri de protecţie împotriva zgomotului, 

covoarea astfaltice fonoabsorbante, perdele 

forestiere, achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi 

asistenţa în activităţile de depoluare pe căile 

navigabile şi maritime). 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 OS  2.6.  
Reducerea  
timpului  de  
staționare  la  
punctele  de  
comunicare 
transnatională  

- Investiţii în infrastructura de acces în punctele de 

trecere a frontierei, inclusiv în vamă, 

- Crearea, extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de control vamal şi rutiere în 

birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente; 

- Achiziţia de echipamente specifice activităţii de 

control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea 

de echipamente de scanare; 

- Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente 

activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului 

şi dirijare a traficului; 

- Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor 

în punctele de trecere a frontierei și pentru 

dezvoltarea portofoliului de proiecte; 

 

- Ministerul 

Transporturilor 

- ANAF 

- Operatorul de 

infrastructură la punctul 

de trecere a frontierei 

- Poliţia rutieră / Poliția 

Transporturi/ Poliţia de 

frontieră 

 

Minim:  21.299. 071 
euro 
Maxim: 25.558. 885 
euro 

75% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere: 
25.07.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

 OS 2.7. Creștere
a sustenabilității 
și calității  
transportului  
feroviar   
 

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a 

sistemului feroviar, în acord cu propunerile 

formulate prin MPGT și studiile de fundamentare 

- Studii și investiții în eficientizarea calității 

serviciului oferit prin sprijinirea procesului de 

reformă 

- Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea 

rapidă a calității serviciilor pe magistralele 

prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material 

rulant modern, eficient (inclusiv pentru intervenții 

de deszăpezire) și cu capacități de 

interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea 

- Autoritatea 

responsabilă cu 

realizarea reformei 

feroviare (MT/ARF) 

- Administratorul 

infrastructurii de 

transport feroviar de 

interes naţional. 

- Ministerul 

Transporturilor 

- Alte categorii de 

beneficiari relevante 

Bugetul apelului este 
de 447,28 mil. € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

75% Fondul de 
Coeziune/Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională și  
25% Bugetul de 
Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

mersului de tren (frecvență mai mare, mers 

cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe 

TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea 

restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea 

schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură 

îmbunătăţire a serviciilor; 

- Investiții orientate spre eficientizarea sectorului 

feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică 

etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv 

TENT-T central 

- Reabilitare / modernizarea infrastructurii de 

transport feroviar, fiind prioritizate proiectele 

fazate, precum şi cele prioritizate conform MPGT, 

cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale 

- Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea 

portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020 

 

 

3.Dezvoltarea  
infrastructurii de  
mediu în condiții de  
management  
eficient al resurselor 
 

OS  3.1.  
Reducerea  
numărului  
depozitelor  
neconforme și  
creșterea  
gradului de  
pregatire pentru 
reciclare a  
deșeurilor în  
România  
 

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor, 

cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, 

pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode 

de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): 

închiderea și reabilitarea de depozite neconforme 

şi deschiderea/extinderea de noi depozite, 

implementarea sistemelor de colectare selectivă, 

construcţia de instalații de transfer și 

valorificare/tratare, inclusiv platforme de 

- Asociaţiile de 

Dezvoltare 

Intercomunitară prin 

Consiliile Județene/ 

Primăria Municipiului 

Bucureşti 

 

Bugetul apelului este 
de 351.857.279 € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) din 
care:   
 
a) 281.955.899 € 
pentru proiectele 
fazate 
 
b) 69.901.380 € 
pentru proiectele noi 

a) Pentru 
proiecte 
integrate noi de 
management al 
deșeurilor 85%  
Fondul de 
Coeziune, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 
b)Pentru 
proiectele fazate 
se va aplica non-
funding-gapul 

Perioada 
de 
depunere: 
25 aprilie 
2016 – 31 
decembrie 
2018. 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

compostare şi unități de compostare individuală şi 

staţii de tratare mecano-biologică ş.a. 

- Consolidarea capacităţii instituţionale a 

beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de 

management al deşeurilor, ca parte integrantă a 

proiectelor individuale; 

- Implementarea unui sistem integrat de 

management al deşeurilor la nivelul municipiului 

Bucureşti; 

- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 

aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după 

caz). 

 

calculat pentru 
proiectul 
anterior,iar 
pentru restul de 
finanțare se vor 
aplica procentele 
aferente 
perioadei 2014-
2020. 
 

 OS  3.2.  
Creșterea  
nivelului  de  
colectare și  
epurare  a  
apelor  uzate  
urbane,  
precum și  a  
gradului  de  
asigurare  a  
alimentării  cu  
apă potabilă a  
populației  
 
 

- Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi 

fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 

- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi 

a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă 

terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care 

asigură colectarea şi epurarea încărcării organice 

biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 

l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 

10.000 l.e.; 

- Implementarea şi eficientizarea managementului 

nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare 

a apelor uzate; 

- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a 

apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a 

- Asociaţiile de 

Dezvoltare 

Intercomunitară prin 

Operatorii Regionali (OR) 

de Apă 

- Pentru investițiile 

aferente Municipiului 

București, beneficiarul 

proiectului va fi Primăria 

Municipiului București. 

- Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor va 

promova operaţiunile 

vizând îmbunătăţirea 

2.846.845.260 € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) din 
care:  

 a) 2.826.845.260 € 

pentru proiecte noi 

integrate de apă și 

apă uzată, proiecte 

fazate integrate de 

apă şi apă uzată, 

sprijin pentru 

pregătirea 

portofoliului de 

proiecte și  

 

b) 20.000.000 € 

pentru dezvoltarea 

a) Pentru 
proiecte 
integrate noi și 
fazate 85%  
Fondul de 
Coeziune, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 
b) Pentru 
laborator 
național pentru 
îmbunătăţirea 
monitorizării 
substanţelor 
deversate în ape 
şi a calităţii apei 
potabile 85% 
Fondul de 

Tipul 
apelului 
este apel 
de proiecte 
pe bază de 
listă de 
proiecte 
prioritare 
sau 
preidentific
ate, iar 
termenul 
de 
depunere 
este data 
de 
31.12.2018 
 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile. 

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de 

transport şi distribuţie a apei; 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 

sistemelor centralizate de alimentare cu apă în 

localităţile urbane şi rurale. 

- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru 

îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate 

în ape, acordându-se prioritate în special 

substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile 
 

monitorizării 

substanţelor deversate 

în ape și a apei potabile, 

prin Administraţia 

Naţională ”Apele 

Române”, şi prin 

Ministerul Sănătăţii 
 
 

laboratorului 

naționa. 

Coeziune, 15% 
contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 
 
c) Sprijin pentru 
pregătirea 
portofoliului de 
proiecte aferent 
perioadei 2014-
2020 și post 2020 
(după caz) 85% 
Fondul de 
Coeziune, 14% 
buget de stat şi 
1% beneficiar 
(bugetul local) 
 

 

4. Protecția  
mediului prin măsur
i de conservare a  
biodiversității,  
monitorizarea  
calității aerului și  
decontaminare a  
siturilor  
poluate istoric  

OS 4.1. Creștere
a gradului de  
protecțe și  
conservare a  
biodiversități 
și refacerea  
ecosistemelor de
gradate  
 

- Continuarea elaborării planurilor de 

management/seturilor de măsuri de conservare / 

planurilor de acțiune pentru ariile naturale 

protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și 

pentru speciile de interes comunitar neacoperite 

de proiectele anterioare, cu accent pe: 

- Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi 

evaluarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară; 

- Inventarierea speciilor sălbatice de interes 

comunitar în vederea determinării măsurilor 

pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

-MMAP/ 

ANPMGNM/ 

APM/ 

ANAR/ANAP 

- Institute de cercetare 

- Universităţi 

- ONG-uri 

- Custozi/ Administratori 

ai ariilor naturale 

protejate 

- Autorități ale 

administrației publice 

centrale/locale 

240.094.117 € 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) din 
care:   
 
a) 44.825.412 € 
pentru elaborarea 
planurilor de 
management; 
 
b) 175.268.705 € 
pentru 
implementarea 
măsurilor prevăzute 
în planurile de 
managemnet; 
 
c) 20.000.000 € 

85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională şi 15% 
buget de stat, 
având în vedere 
interesul public şi 
voluntar al 
măsurilor 
propuse spre 
finanţare în 
vederea 
protecţiei şi 
conservării 
biodiversităţii, 
neexistând niciun 
beneficiu direct 
din perspectiva 
solicitantului 

Apelul va fi 
de tip 
competitiv 
cu 
depunere 
continua. 
Proiectele 
pentru 
acest sector 
se vor 
putea 
depune in 
perioada 18
iulie 2016 
(ora 10.00) 
– 30 iunie 
2018 (ora 
10.00), 
stabilirea 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Alte activități necesare specifice elaborării 

planurilor de management. 

- Implementarea planurilor de management / 

seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de 

acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru 

speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv 

cele situate în mediul marin), în special: 

- Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării 

de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia 

ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor 

naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; 

- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 

- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice 

la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 

biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei 

pentru lucrările de barare transversală a cursului 

de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea 

albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor 

de apă, etc); 

- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, 

crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a 

speciilor, conservarea conectivităţii şi 

funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau 

îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii 

protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

- Alte structuri în 

coordonarea 

/subordonarea 

autorităţilor centrale / 

locale 

 

pentru acțiuni de 
completare a 
nivelului de 
cunoaștere a 
biodiversității și 
ecosistemelor 

datei de 
incepere 
evaluare 
cereri de 
finantare: 
12.08.2016. 
 
DEPUNERE 
SUSPENDA
TĂ 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor 

de management. 

- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate 

şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare 

ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale 

protejate, în acord cu obiectivele europene în 

domeniu, inclusiv în mediul marin; 

- Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 

evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea 

factorilor de presiune exercitaţi asupra 

biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.) 
 
 

 OS  4.2.  
Creșterea  
nivelului  de  
evaluare și  
monitorizare  a  
calității  
aerului  la  nivel  
național  prin  
dezvoltarea  
instrumentelor  
de monitorizare  
 
 

- Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de 

echipamente de monitorizare a poluanților și 

instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de 

echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, 

pentru care până în acest moment nu există 

determinări; 

- Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi 

inventariere a emisiilor de poluanţi în aer; 

- Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu 

cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea 

poluanților emiși în aer. 
 

- Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor 

 

15.294.118 € 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională şi 15% 
contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 

Proiectele 
pentru 
acest sector 
se vor 
putea 
depune in 
perioada 25 
aprilie 2016 
– 31 
decembrie 
2018. 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

6. Promovarea  
energiei curate și  
eficienței  
energetice în  
vederea  
susținerii unei  
economii cu  
emisii scazute  
de carbon 

OS 6.1. Creștere
a producției de  
energie din  
resurse  
regenerabile mai
 putin exploatat
e (biomasă, biog
az, geotermal)  
 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei electrice şi/sau termice din 

biomasă şi biogaz: 

- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei termice pe bază de energie 

geotermale 

- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi 

modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, în scopul preluării energiei produse din 

resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a 

funcţionării SEN 
 
 

 

- Unităţi administrativ 

teritoriale în raza cărora 

există potenţial de 

utilizare a resurselor de 

energie regenerabile de 

tip geotermal sau 

biomasă/biogaz; 

 

- Societăţi comerciale 

care au ca activitate 

producerea de energie în 

scopul comercializării. 

 

20.964.706 € 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 

15% buget de 

stat 

Proiectele 
pentru 
acest sector 
se vor 
putea 
depune in 
perioada  
17.10.2016, 
ora 10 şi 
17.10.2017, 
ora 10 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

 OS 6.2.   
Reducerea  
consumului  de  
energie  la  
nivelul  
consumatorilor  
industriali  
 

- Implementarea unor sisteme de monitorizare a 
consumurilor de energie la consumatorii industriali 

- Societăţi comerciale din 

industrie, cu consumuri 

de peste 1.000 tep/an 

(definite drept mari 

consumatori de energie, 

conform ANRE), pentru 

care trebuie 

implementate aceste 

sisteme în vederea 

identificării rapide a 

soluţiilor imediate de 

reducere a consumurilor 

şi pentru care trebuie să 

11.752.941€ 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 

15% buget de 

stat 

Proiectele 
pentru 
acest sector 
se vor 
putea 
depune in 
perioada  
17.10.2016, 
ora 10 şi 
17.10.2017, 
ora 10 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

existe un instrument 

puternic de cuantificare 

a efectelor pozitive a 

aplicării măsurilor de 

creştere a eficienţei 

energetice 

 

 

 

 

 

 OS  6.3.  
Reducerea  
consumului  
mediu  de  
energie  
electrică  la  
nivelul  
locuințelor  
 
 

- Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă 

omogenă de consumatori casnici de energie 

electrică (proiecte demonstrative la nivelul 

regiunilor acoperite de operatorii de distribuție 

concesionari) 

 

-  

Operatorii de distribuţie 

concesionari ai 

serviciului public de 

energie electrică, care se 

supun obligaţiilor de 

implementare a 

contorizării inteligente în 

proporţie de 80% până în 

2020 (conform Ordinului 

ANRE nr. 145/2014 

privind implementarea 

sistemelor de măsurare 

inteligentă a energiei 

38.117.647€ 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 

15% buget de 

stat 

Proiectele 
pentru 
acest sector 
se vor 
putea 
depune in 
perioada  
19.09.2016, 
ora 10 şi 
19.09.2017, 
ora 10 
 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

electrice). 
 

7. Creșterea  
eficienței  
energetice la  
nivelul  
sistemului  
centralizat  
de termoficare în  
orașele selectate 

OS  7.1.  
Cresterea  
eficientei  
energetice  în  
sistemele  
centralizate  
detransport și  
distribuție a  
energiei termice 
 în orașele  
selectate  

- Modernizarea/extinderea reţelelor termice 

primare şi secundare din sistemele de alimentare 

cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; 

extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi 

finanţabilă doar în contextul în care reţeauau 

existentă a fost reabilitată, iar extinderea este 

justificată pentru a accentua sustenabilitatea 

sistemului; 

- Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor 

necesare bunei funcţionări a sistemelor de 

pompare a agentului termic; 

- Implementarea de Sisteme de Management 

(măsurare, control şi automatizare a SACET) 
 
 

- Autoritățile publice 

locale din localitățile 

selectate (unitățile 

administrative 

teritoriale) 

 

-105,7 milioane de 
euro vor merge la 
Botosani, Oradea, 
Iasi, Ramnicu Valcea, 
Bacau, Timisoara, 
Focsani. 
 

a ) Pentru 
proiecte 
integrate noi de 
termoficare în 
cele 7 orașe 
selectate 
(Botoșani, 
Oradea, Iași, 
Râmnicu Vâlcea, 
Bacău, 
Timișoara, 
Focșani) 
beneficiază de 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 
b) Pentru 
proiectele fazate 
se va aplica non-
funding-gap-ul 
calculat pentru 
proiectul 

Solicitările 
se vor primi 
în perioada 
15.06.2016 
– 
31.12.2017 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

anterior, iar 
pentru restul de 
finanțare se vor 
aplica procentele 
aferente 
perioadei 2014-
2020 
 
 

 OS  7.2.  
Creșterea  
eficienței  
energetice  
în  sistemul  
centralizat  de 
furnizare a  
energiei termice  
în Municipiul  
București  
 

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor 

de transport şi distribuţie a energiei termice prin 

redimensionarea acestora, corespunzător debitelor 

de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu 

programele de reabilitare termică a clădirilor şi 

efectelor de reducere a consumului de energie 

termică 

- Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a 

reţelelor de transport şi distribuţie al agentului 

termic 

- Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu 

conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem 

de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, 

în scopul reducerii acestora 

- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, 

a racordurilor şi a elementelor constructive 

- Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare 

(SCADA). 
 

- Municipiul Bucureşti 

 

- 187,7 milioane euro 
sunt destinati 
Capitalei, cu tot cu 
rezerva de 
performanta 
 

 Pentru proiectul 
major de 
termoficare din 
municipiul 
București 
contributia este 
de 85% Fondul 
de Coeziune, 13% 
Buget de Stat si 
2% Buget Local 

Solicitările 
se vor primi 
în perioada 
15.06.2016 
– 
31.12.2017 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.fonduri-structurale.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

8. Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al energiei
 electrice  și  gazelor  

naturale  

OS  8.1.  
Creșterea  
capacității  
Sistemului  
Energetic  
Național  pentru  
preluarea  
energiei  
produse din  
resurse  
regenerabile  
 
 

- Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice 

de transport (linii electrice aeriene şi staţii) 

 

- Transelectrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.529.410 euro 
alocare neta pentru 
realizarea şi/sau 
modernizarea 
reţelelor electrice de 
transport 

Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate pentru 
costurile totale 
eligibile 100% 
(85% FEDR + 15% 
buget de stat) 

Solicitările 
se vor 
primi în 
perioada 
15.06.2016 
– 
30.06.2018 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
 

 OS 8.2 Creșterea 
gradului de  
interconectare a 
Sistemului  
Național de  
Transport a  
gazelor naturale 
cu alte state  
vecine  
 
 

- Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de 

Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi 

conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de 

funcţionare a interconectărilor cu sistemele de 

transport ale statelor vecine 
 
 
 

 

- Transgaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51.700.000 euro 
alocare neta pentru 
dezvoltarea/moderni
zarea Sistemului 
Național de 
Transport Gaze 
Naturale (construcţia 
unor noi conducte) 

Valoarea maximă 
a finanţării 
acordate pentru 
costurile totale 
eligibile 100% 
(85% FEDR + 15% 
buget de stat) 

Solicitările 
se vor 
primi în 
perioada 
15.06.2016 
– 
30.06.2018 
 

http://www.fon
duri-ue.ro 

 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/ 
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4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.Cercetare, 
dezvoltare 
tehnologică și 
inovare (CDI) în 
sprijinul  
competitivităţii 
economice și 
dezvoltării afacerilor 
 

1a.Îmbunătățirea 
infrastructurilor 
de cercetare și 
inovare și a 
capacităților 
pentru a dezvolta 
excelența în 
materie de CDI și 
promovarea 
centrelor de 
competență în 
special a celor de 
interes european 

 

Acțiune: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI 

ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii 

Europene şi alte programe CDI internaţionale 

Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de 
cercetare cât și pentru întreprinderi 
 
1. RO-ECSEL 

- organizaţii de 
cercetare; 
- întreprinderi cu 
obiect de 
activitate 
cercetare-
dezvoltare 

Grantul se 
acordă în 
funcţie de tipul 
de proiect: 
 
 
- RO-ECSEL  
6 mil lei 

-  
 
 
 
 
activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

http://www.poc.r
esearch.ro/ 
 

2. COMPLEMENT  
 

- 
COMPLEMENT 
9 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

3. RO-EIT  
 

- RO-EIT  
2 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

4. RO-ESFRI-ERIC 
 

- RO-ESFRI-ERI  
4,5 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici  
si mijlocii: 
5. FINALIST-IMM 

- FINALIST-
IMM 11 mil lei 

activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

Proiecte suport pentru organizații de cercetare: 
6. CENTRE – SUPORT 

CENTRE 
SUPORT 3 mil 
lei 

închis 

7. CATEDRA -ERA - CATEDRA-ERA 
20 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

8. TEAMING 
 

- TEAMING  
20 mil lei 
 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

1b Promovarea 
investiţiilor în CDI, 
dezvoltarea de 

1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare 
prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual 
sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în 

Start-up-uri: 
întreprindere,înfii
nțată in baza legii 

Asistenţa 
financiară 
nerambursabil

 Apel deschis 
începând cu  
22.12.2016  

http://www.poc.r
esearch.ro/agend
a-intalnirii 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/agenda-intalnirii
http://www.poc.research.ro/agenda-intalnirii
http://www.poc.research.ro/agenda-intalnirii
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

legaturi şi sinergii 
între 
întreprinderi, 
centrele de 
cercetare şi 
dezvoltare şi 
învăţămantul 
superior, în 
special 
promovarea 
investiţiilor în 
dezvoltarea de 
produse şi de 
servicii 

scopul inovării de procese și de produse în sectoarele 
economice care prezintă potențial de creștere 
Secţiunea C  
– Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up 
şi spin-off: 
- activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială 
şi/sau dezvoltare experimentală) 
- achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare 
(cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) 
 - achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare 
referitoare la: asistenţă tehnologică;transfer tehnologic; 
achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de 
proprietate industrială; utilizarea standardelor  
- achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare 
la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; 
marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă; 
- activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare 
produs/ proces/ tehnologie/serviciu 
- activităţi de procurare de materii prime şi materiale 
necesare realizării proiectului (pentru activităţi de 
cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în 
producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/  
serviciu) 
- activităţi de informare şi publicitate privind proiectul. 
- activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-
urilor 
 

31/1990, care 
înregistrează o 
vechime de 
maximum 3 ani în 
anul depunerii 
proiectului 
Spin-off-uri: 
întreprinderi care 
urmează să se 
înfiinţeze pe baza 
unui rezultat 
obţinut în 
organizaţii de 
cercetare de drept 
public 

ă pe proiect: 
max. 
840.000,00 lei 
şi nu poate 
depăşi 
echivalentul în 
lei a 
200.000,00 
Euro, 
Pentru 
beneficiarii 
care îşi 
desfăşoară 
activitatea în 
sectorul 
transportului 
rutier, valoarea 
totală a 
asistenţei 
financiare 
nerambursabil
e este de max. 
420.000 lei şi 
nu poate 
depăşi 
echivalentul în 
lei a 100.000 
Euro, 

 Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă  
(Suspendat 
temporar)  

 

2. Tehnologia 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) 
pentru o economie 
digitală competitivă 

 

2c. - Consolidarea 
aplicaţiilor TIC 
pentru e-
guvernare, e-
învăţare, e-
incluziune, e-
cultură, e-
sănătate 

Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea 

interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate 

serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe 

evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, 

dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a 

comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – 

SECTIUNEA BIG DATA 

Prin componenta Big Data se finanţează: 

1. Autorităţi/ 
instituţii publice 
centrale sau 
structuri publice 
ale acestora cu 
personalitate 
juridică proprie 
care: 
- gestionează / 

Valoarea  
minima este de 
1 milion euro 
(echivalentul în  
lei = 4.500.000 
lei), valoarea 
maximă este 
de 26 milioane 
euro FEDR 

Pentru 
beneficiarii 
finanţaţi integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate 
valoarea 

Deschidere 
apel  
9 iunie 2016, 
ora 9:00, 
- apel deschis 
până la 
epuizarea 
bugelui 
alocat. 

http://www.finan
tare.ro/s-a-
lansat-apelul-de-
proiecte-pentru-
actiunea-2-3-1-
sectiunea-big-
data.html 
 

http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html
http://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-actiunea-2-3-1-sectiunea-big-data.html


 

27 

 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.Achiziţia de active corporale şi necorporale; 
2. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate; 
3. Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, 
autorizaţii; 
4. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare 
profesională specifică; 
5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect;  
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / 
finală a proiectului. 
Proiectele trebuie să asigure simultan: 

a) Asigurarea/Dezvoltarea unor infrastructuri / 
echipamente hardware pentru comunicaţii, cu 
software-ul aferent, după caz; 

b) Dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate 
pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată 
a informaţiilor, raportare, precum şi pentru 
emiterea unor alerte/avertizări; 

Asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / 

echipamentelor hardware şi software şi realizarea de 

back-up. 

 

coordonează 
servicii publice ce 
vizează 
evenimente de 
viaţă predefinite 
sau contribuie la 
dezvoltarea 
evenimentelor de 
viaţă, 
- gestionează / 
coordonează 
/asigură servicii 
sau acţiuni cu 
privire la 
susţinerea 
activităţilor legate 
de evenimentele 
de viaţă. 
2. Parteneriate 
între cei 
menţionati mai 
sus - în funcţie de 
logica 
responsabilităţilor 
administrative şi 
eficienţa 
operaţională. 
 

(echivalentul in 
lei = 
117.000.000 
lei) 

finanţării 
nerambursabile 
este de 100% 
din cheltuielile 
eligibile. 
Pentru celelalte 
categorii de 
solicitanți 
eligibili (cei 
finanţaţi atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 
proprii, precum 
şi cei finanţaţi 
doar din fonduri 
proprii) valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile şi 2% 
rata de 
cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 
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5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Întărirea 
capacității 
beneficiarilor de a 
pregăti și 
implementa 

proiecte finanțate din 
fondurile ESI și 
diseminarea 
informațiilor privind 
aceste fonduri 

Obiectivul specific 
1.1: Întărirea 
capacității 
beneficiarilor de 
proiecte finanțate 
din fondurile ESI 
de a pregăti şi de 
a implementa 
proiecte mature 

Acţiunea 1.1.1: Instruire orizontală pentru potențialii 
beneficiari și beneficiarii fondurile ESI și 
instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC 
 

-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POAT; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POIM; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POC; 
-Oranismul 
Intermediar pentru 
Energie; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Cercetare; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Promovarea 
Societății 
Informaționale; 
-Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor 
Publici; 
-Ministerul 
Afacerilor Interne 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
 
  
http://www.poat.
ro/ 
 
 

  Acţiunea 1.1.2: Asistență orizontală pentru beneficiarii 
fondurilor ESI și asistență specifică pentru 
beneficiarii POAT, POIM și POC 

-MFE prin Direcția 
Generală 
Coordonare de 
Sistem și 
Monitorizare; 
-MFE prin 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.poat.ro/
http://www.poat.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Autoritatea de 
management 
pentru POAT; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POIM; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POC; 
-Oranismul 
Intermediar pentru 
Energie; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Cercetare; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Promovarea 
Societății 
Informaționale; 
-Agenţia Naţională 
pentru Achiziţii 
Publice; 
-Asociaţia pentru 
Dezvoltarea 
Intercomunitară ITI 
Delta Dunării; 
-Ministerul 
Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
-Ministerul pentru 
Societatea 
Informațională 

 Obiectivul specific 
1.2: Asigurarea 

Acţiunea 1.2.1: Activități de diseminare a informaţiilor şi 
de informare şi publicitate cu privire la 

-MFE prin Unitatea 
de Comunicare 

  Perioada de 
depunere 13 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

transparenței și 
credibilității FESI 
și a rolului Politicii 
de 
Coeziune UE 

FESI și la POAT, POIM și POC Publică și Informare 
privind 
Instrumentele 
Structurale; 
-Departamentul 
pentru Luptă 
Antifraudă 

decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 
 

  Acţiunea 1.2.2: Activități destinate dezvoltării culturii 
parteneriale pentru coordonarea și 
gestionarea FESI 

-MFE prin Direcția 
Generală de 
Analiză, Programare 
și Evaluare; 
-MFE prin Direcția 
Coordonare de 
Sistem și 
Monitorizare 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

 

2. Sprijin pentru 
coordonarea, 
gestionarea și 
controlul FESI 

Obiectivul specific 
2.1: 
Îmbunătățirea 
cadrului de 
reglementare, 
strategic şi 
procedural pentru 
coordonarea și 
implementarea 
FESI 

Acţiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului 
și condițiilor pentru coordonarea și 
controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC 

-MFE (în calitate de 
coordonator al 
implementării şi 
gestionării 
fondurilor ESI); 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POAT; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POIM; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POC; 
-MFE prin Direcția 
Generală de 
Analiză, Programare 
și Evaluare; 
-MFE prin Direcția 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
  
http://www.poat.
ro/ 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.poat.ro/
http://www.poat.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Coordonare de 
Sistem și 
Monitorizare; 
-MFE prin Direcția 
Juridică, Soluționare 
Contestații, Politici 
Publice, Realația cu 
Parlamentul; 
-MFE prin Direcția 
IT și Coordonare 
SMIS; 
-MFE prin Unitatea 
pentru 
Coordonarea 
Verificării și Aplicării 
Unitare a 
Corecțiilor; 
-MFE prin Unitatea 
de Contol Financiar 
Preventiv Propriu; 
-MFE prin Unitatea 
de Audit; 
-MFE prin Corpul de 
Control, 
Anticorupție și 
Integritate; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Promovarea 
Societăţii 
Informaţionale; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Cercetare; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Energie; 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

-Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă; 
-Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
-Autoritatea de 
Audit; 
-MFP prin Direcţia 
Generală de 
Inspecţie 
Economico-
Financiară, în 
calitate de structură 
de control pentru 
activitatea de 
constatare a 
neregulilor și de 
stabilire a 
creanțelor 
bugetare/corecțiilor 
financiare pentru 
situațiile prevăzute 
la art.20 alin.(2) 
lit.d) din OUG 
66/2011, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare; 
-Agenția Națională 
pentru Achiziții 
Publice, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
autorităților de 
management 
conform art.26 și 27 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

din HG 398/2015; 
-ADR-urile pentru 
închiderea POSCCE 
2007-2013 

  Acţiunea 2.1.2: Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și 
POC și activități destinate creșterii culturii 
de evaluare pentru FESI 

MFE prin Direcția 
Generală de 
Analiză, Programare 
și Evaluare 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 
 

 

 Obiectivul specific 
2.2: Dezvoltarea 
și menținerea 
unui sistem 
informatic 
funcțional și 
eficient 
pentru FSC, 
precum și 
întărirea 
capacității 
utilizatorilor săi 

Acţiunea 2.2.1: Activități pentru dezvoltarea, 
îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, 
MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum 
şi a reţelei digitale si pentru sprijinirea 
unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și 
instruirea utilizatorilor acestor sisteme 
informatice 

-MFE prin Direcția 
IT și Coordonare 
SMIS; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POAT; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POIM; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POC 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

 

3. Creșterea 
eficienței și 
eficacității resurselor 
umane implicate în 
sistemul de 
coordonare, 
gestionare şi control 
al FESI în România 

Obiectivul specific 
3.1: Dezvoltarea 
unei politici 
îmbunătățite a 
managementului 
resurselor 
umane care să 
asigure 
stabilitatea, 
calificarea și 
motivarea 
adecvată a 

Acţiunea 3.1.1: Implementarea unei politici orizontale de 
resurse umane şi a dezvoltării 
capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, 
gestionare și control al FESI 

-MFE prin Direcția 
Economică și 
Resurse Umane; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POAT; 
-MFE prin 
Autoritatea de 
management 
pentru POIM; 
-MFE prin 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

personalului care 
lucrează 
în cadrul 
sistemului de 
coordonare, 
gestionare și 
control al FESI 

Autoritatea de 
management 
pentru POC; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Promovarea 
Societăţii 
Informaţionale; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Cercetare; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Energie; 
-Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă; 
-Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
-Autoritatea de 
Audit; 
-Agenția Națională 
pentru Achiziții 
Publice; 
-Consiliul Național 
de Soluționare a 
Contestațiilor; 
-Agenția Naţională 
a Funcţionarilor 
Publici; 
-Ministerul 
Mediului, Apelor și 
Pădurilor 

 
www.fonduri-
ue.ro 
  
http://www.poat.
ro/ 
 

  Acţiunea 3.1.2: Asigurarea resurselor financiare pentru 
remunerarea personalului din sistemul de 
coordonare și control al FESI și din sistemul de 
management al POAT, POIM și POC 

-MFE pentru 
structurile 
responsabile de 
coordonarea FESI și 

  Perioada de 
depunere 13 
decembrie 2016 
– 30 iunie 2023 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.poat.ro/
http://www.poat.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

gestionarea POIM, 
POC și POAT 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Promovarea 
Societăţii 
Informaţionale; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Cercetare; 
-Organismul 
Intermediar pentru 
Energie; 
-Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă; 
-MFP pentru 
Autoritatea de 
Certificare şi Plată și 
Direcția Generală 
de Inspecție 
Economico – 
Financiară, în 
calitate de structură 
de control pentru 
activitatea de 
constatare a 
neregulilor și de 
stabilire a 
creanțelor 
bugetare/corecțiilor 
financiare 
pentru situațiile 
prevăzute la art.20 
alin.(2) lit.d) din 
OUG 66/2011, cu 
modificările și 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

completările 
ulterioare; 
-Autoritatea de 
Audit; 
-Agenția Națională 
pentru Achiziții 
Publice, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
autorităților de 
management 
conform art.26 și 27 
din HG 398/2015; 
-Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
Ministerului 
Fondurilor 
Europene conform 
art.24 din HG 
398/2015 
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6. PROGRAMUL OPERAŢIONAL  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 2014-2020 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Administraţie 
publică şi sistem 
judiciar eficiente 

Obiectivul specific 
1.1. Dezvoltarea și 
introducerea de 
sisteme și 
standarde 
comune în 
administrația 
publică ce 
optimizează 
procesele 
decizionale 
orientate către 
cetățeni și mediul 
de afaceri în 
concordanță cu 
SCAP 

Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor 
sociali: 

 dezvoltarea de instrumente independente de 
monitorizare și evaluare a politicilor publice; 

 dezvoltarea de mecanisme/instrumente de 
consolidare a dialogului social și civic; 

 dezvoltarea de acțiuni de formulare și 
promovare de propuneri alternative la 
politicile publice inițiate de Guvern, conform 
SCAP; 

 dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru 
susținerea și promovarea inițiativelor de 
reformă a administrației publice și de 
interacțiune cu autoritățile și instituțiile 
administrației publice; 

 dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a 
ONG prin instruiri, activități întreprinse în 
comun, participarea și dezvoltarea de rețele 
tematice locale/naționale/europene; 

 dezvoltarea responsabilităţii civice, de 
implicare a comunităţilor locale în viaţa publică 
și de participare la procesele decizionale, de 
promovare a egalități de șanse și 
nediscriminării, precum și a dezvoltării 
durabile. 

ONG-uri; 
Parteneri sociali 
(organizaţii 
sindicale, 
organizații 
patronale, precum 
și formele de 
asociere ale 
acestora cu 
personalitate 
juridică). 

Valoare 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
250.000,00 lei 
Valoare 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
1.000.000,00 
lei 

 30.03.2017, 
orele 17:00 

http://www.m
drap.ro/ 
 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
 
www.fonduriad
ministratie.ro 
 

1. Administraţie 
publică şi sistem 
judiciar eficiente 

Obiectivul specific 
1.2. Dezvoltarea și 
implementarea de 
politici și 
instrumente 
unitare și 
moderne de 
management al 
resurselor umane 

Cadru legal și instituțional privind managementul 
resurselor umane: 

 studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, 
instituţional şi funcţional aferent 
managementului personalului din 
administraţia publică; 

 susținerea clarificării rolurilor şi 
responsabilităţilor asociate fiecărei categorii 
de personal și revizuirea în consecință a 
legislației; 

-Agenția Națională 
a Funcționarilor 
Publici; 
-Secretariatul 
General al 
Guvernului/Cancela
ria Primului 
Ministru; 
-Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 

Alocare 
financiară 
eligibilă 
orientativă -
60.000.000,00 
lei 

 Perioada de 
depunere de 
fișe de proiect – 
15.02.2017 
Perioada de 
depunere de 
cereri de 
finanțare – 
31.03.2017 

Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale, 
Administraţiei 
Publice și 
Fondurilor 
Europene, 
Direcţia pentru 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 susținerea standardizării competenţelor/și 
introducerea cadrelor de competențe în 
domenii strategice de desfășurare a 
activităților în administraţie; 

 studii, analize pentru fundamentarea politicilor 
și strategiilor în domeniul managementului 
resurselor umane;  

 analiza situației curente a actualelor sisteme 
de recrutare, evaluare, formare/perfecționare 
și dezvoltare a carierei în funcția publică; 

 susținerea revizuirii reglementărilor privind 
managementul unitar al personalului din 
administrația publică, inclusiv recrutare și 
evaluare; 

 sprijin pentru redefinirea sistemului de 
formare profesională; 

 revizuirea politicilor motivaționale în domeniul 
resurselor umane în administrația publică, 
inclusiv a oportunităților de carieră; 

Instrumente moderne de management al resurselor 
umane pentru creșterea profesionalismului și a 
atractivității administrației publice: 

 dezvoltarea de instrumente, mecanisme, 
ghiduri, proceduri pentru implementarea 
reglementărilor de management al resurselor 
umane; 

 dezvoltarea, monitorizarea și coordonarea de 
mecanisme și instrumente de punere în 
aplicare a politicilor și strategiilor de resurse 
umane; 

 dezvoltarea de competențe la nivelul 
personalului, care are atribuții în ceea ce 
privește deciziile de resurse umane şi 
gestionarea resurselor umane; 

 promovarea bunelor practici în administraţia 
publică şi încurajarea schimbului de 

Sociale şi 
Persoanelor 
Vârstnice. 

Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
http://www.m
drap.ro/ 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduriad
ministratie.ro 
 
 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

experienţă, a networking-ului cu privire la 
managementul resurselor umane; 

 susținerea dezvoltării Sistemului naţional unic 
de evidenţă a ocupării în administraţia publică. 

2. Administrație 
publică și sistem 
judiciar accesibile și 
transparente 

Obiectivul Specific 
2.1. Introducerea 
de sisteme și 
standarde 
comune în 
administrația 
publică locală ce 
optimizează 
procesele 
orientate către 
beneficiari în 
concordanță cu 
SCAP. 

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de 
management la nivel local: 

 introducerea/extinderea utilizării de 
instrumente de management al calității și 
performanței în administrația publică locală, în 
concordanță cu Planul de acțiuni pentru 
implementarea etapizată a managementului 
calității în autorități și instituții publice 2016-
2020 – CAF și/sau ISO 9001, BSC; 

 schimburi de experiență/networking-ul cu 
autorități, instituții, organisme publice 
naționale și internaționale. 

 Dezvoltarea abilităților: 

 Dezvoltarea abilităților personalului din 
autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv 
a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme 
specifice de interes (ex. planificarea strategică; 
planificare bugetară; control managerial 
intern; politici publice locale; fundamentare, 
elaborare, implementare, monitorizare şi 
evaluare a deciziilor la nivelul administrației 
publice locale); 

-Unităţi 
administrativ-
teritoriale – judeţe 
si orașe organizate 
ca municipii; 
-Subdiviziuni 
administrativ-
teritoriale ale 
municipiilor - 
sectoarele 
municipiului 
Bucureşti; 
-Unităţi 
administrativ-
teritoriale vizate de 
Strategia Integrată 
de Dezvoltare 
Durabilă a Deltei 
Dunării (SIDDDD)- 
județul Tulcea și 
municipiul Tulcea. 

Alocare 
financiară 
eligibilă de: 
•3.600.000,00 
lei pentru 
regiunea mai 
dezvoltată 
(București-
Ilfov) 
•67.300.000,00 
lei pentru 
regiunile mai 
puțin 
dezvoltate 
(Nord Est, Sud 
Est -mai puțin 
zona vizată de 
Strategia 
Integrată de 
Dezvoltare 
Durabilă a 
Deltei Dunării 
(SIDDDD), care 
are o alocare 
distinctă-, Sud, 
Sud Vest, Vest, 
Nord Vest, 
Centru). 
•1.050.000,00 
lei aferentă 
zonei vizate de 
Strategia 
Integrată de 

2% 24 martie 2017, 
ora 14:00 

http://www.m
drap.ro/ 
 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
 
www.fonduriad
ministratie.ro 
 
 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Dezvoltare 
Durabilă a 
Deltei Dunării 
(SIDDDD) 

 Obiectivul Specific 
2.2: Creșterea 
transparenței, 
eticii și integrității 
în cadrul 
autorităților și 
instituțiilor 
publice 

Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce 
corupția: 

 actualizarea cadrului general pentru definirea 
și monitorizarea conformității cu normele de 

conduită; 

 sprijinirea dezvoltării și implementării de 
mecanisme care să faciliteze punerea în 
aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și 
integrităţii; 

 măsuri de sprijin pentru implementarea 
măsurilor anticorupție reglementate de 
legislația națională și monitorizate de către 
SNA; 

 creșterea capacității operaționale a 
Secretariatului tehnic al SNA de a acționa ca un 
centru autentic de resurse anticorupție; 

 dezvoltarea capacității analitice de a efectua 
activități de evaluare a riscurilor pe planuri 
sectoriale de acțiune de combatere a corupției; 

 efectuarea de sondaje privind percepţia 
publică, studii, analize și cercetări științific 
privind aspecte legate de corupție; 

 elaborarea și implementarea unor mecanisme 
de cooperare cu întreprinderile și societatea 
civilă, precum și între autoritățile publice 
privind monitorizarea și evaluarea 
implementării măsurilor anticorupție; 

 elaborarea de ghiduri de bune practici privind 
combaterea corupției, prevenirea conflictelor 
de interese; 

 creşterea gradului de conştientizare publică şi 
campanii de educație anticorupție; 

Educație anticorupție: 

-Ministerul Justiţiei; 
-Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale, 
Administrației 
Publice și 
Fondurilor 
Europene; 
-Agenția Națională 
a Funcționarilor 
Publici; 
-Ministerul 
Finanțelor Publice. 

Alocare 
financiară 
eligibilă 
orientativă de 
40.000.000,00 
lei. 
Suma minimă 
aferentă unui 
proiect: 
700.000,00 lei 
Suma maximă 
aferentă unui 
proiect: 
12.000.000,00 
lei 

2% Perioada de 
depunere de 
fișe de proiect – 
20.02.2017 
Perioada de 
depunere de 
cereri de 
finanțare – 
15.03.2017 

http://www.m
drap.ro/ 
 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
 
www.fonduriad
ministratie.ro 
 

 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 creșterea nivelului de educație anticorupție 
pentru personalul din autoritățile și instituțiile 
publice (prin intermediul unor programe şi 
curricula specifice de formare profesională); 

 cursuri de formare privind etica și integritatea 
care se adresează în special personalului din 
autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, 
consilierii de etică, persoanele alese prin vot, 
personal de conducere); 

 Obiectiv specific 
2.3 – Asigurarea 
unei transparențe 
și integrități 
sporite la nivelul 
sistemului judiciar 
în vederea 
îmbunătățirii 
accesului și a 
calității serviciilor 
furnizate la 
nivelul acestuia. 

 Dezvoltarea şi aplicarea de politici 
îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice, 
de evaluare a calităţii şi monitorizare a 
asistenţei; 

 Organizarea de campanii de informare, 
educație juridică și conștientizare, elaborarea 
de ghiduri/materiale informative cu privire la 
prevederile noilor coduri, drepturile 
cetățenilor, promovarea informațiilor privind 
instituțiile din sistemul judiciar și serviciile 
oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, 
materiale informative, pagini web interactive, 
aplicații mobile, alte acțiuni în acest sens), o 
atenţie deosebită urmând a fi acordată 
grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunități 
defavorizate etc.); 

 Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii 
de consiliere și asistență juridică adecvate 
nevoilor cetățeanului, prin cooperare cu 
autorități ale administrației publice centrale și 
locale/ alte entități cu competențe în 
domeniu/ societatea civilă; 

 Promovarea și consolidarea metodelor 
alternative de soluționare a litigiilor prin 
derularea de campanii de informare a 
beneficiarii actului de justitie și magistraților, 
acțiuni de formare a practicienilor dreptului; 

 Îmbunătățirea activității de executare a 

Ministerul Justiției; 
Consiliul Superior al 
Magistraturii; 
Institutul Național 
al Magistraturii; 
Școala Națională de 
Grefieri; 
Ministerul Public; 
Uniunea Națională 
a Barourilor din 
România; 
Uniunea Națională 
a Notarilor Publici 
din România; 
Uniunea Națională 
a Executorilor 
Judecătorești; 
Consiliul de 
Mediere; 
Curtea de Arbitraj; 
Asociații 
profesionale cu 
activitate în 
domeniul justiției; 
ONG-uri cu 
activitate în 
domeniul justiției. 

Alocare 
financiară 
eligibilă de 
45.000.000 lei. 
Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
3.500.000,00 
lei 
Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
7.500.000,00 
lei 

 30 martie 2017, 
ora 17.00. 

http://www.m
drap.ro/ 
 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
 
www.fonduriad
ministratie.ro 
 
 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

hotărârilor judecătorești prin îmbunătăţirea 
cadrului normativ referitor la organizarea şi 
funcţionarea corpului executorilor 
judecătoreşti și dezvoltarea de aplicaţii IT care 
să ofere informații despre stadiul executării 
unei hotărâri judecătorești, tabloul 
executorilor judecătorești la nivel național, 
activitatea acestora etc., în 
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Măsura 4 – 

„Investiții în active 

fizice” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Sub-măsura 

4.1a „Investiții în 

exploatații 

pomicole” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru 

urmatoarele activitati: 

-investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României 

pentru pepiniere și căpșuni în spații protejate și cu 

respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte 

tipuri de investiții 

-reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru 

defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, 

pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție 

pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul 

exploatațiilor; 

- înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru 

materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea 

solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru 

grindină și ploaie;  

înființarea de pepiniere pentru producerea de material de 

înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile 

pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, 

pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină 

etc.;  

-înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de 

depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de 

procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de 

procesare mobile. 

-achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi 

echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul 

exploatațiilor remorci agricole/tehnologice, în limita valorii 

de piaţă a bunului respectiv. 

-achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de 

transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării 

produselor în cadrul lanțurilor scurte. 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari eligibili: 

 fermieri, cu exceptia 

persoanelor fizice 

neautorizate; 

• Grupurile de 

producători și 

cooperative 

(societăților 

cooperative agricole și 

cooperativelor 

agricole, constituite în 

baza legislației 

naționale în vigoare, 

care activează în 

sectorul pomicol, cu 

condiția ca investițiile 

realizate să 

deservească 

interesele propriilor 

membri. 
 

 

 

 

 

 

 

fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până  

Fonduri 

nerambursabile în 

proporţie de 50% 

până la maximum 

90% din totalul 

cheltuielilor 

eligibile.  Fondurile 

disponibile pentru 

această sub-măsură 

sunt în valoare de  

70.586.064 euro din 

care 5.000.000 euro 

pentru obținerea de 

material de 

înmulțire și plantare 

fructifer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% din 
valoarea 
eligibilă 
aprobată spre 
finanțare. 
 
Principiul de 

bază  al 

finanţării 

nerambursabile 

este acela al 

rambursării 

cheltuielilor 

eligibile 

efectuate 

(suportate și 

plătite efectiv) 

în prealabil de 

către 

beneficiar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depunere 
continua 
online pana 
la data de 
28.02.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritate de 
Management 
- Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) 
– Direcţia 
Generală 
Dezvoltare 
Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru 
Dezvoltare 
Rurală şi 
Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în 
Agricultură 
(APIA)  
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Măsura 06 

”Dezvoltarea 

exploataţiilor și a 

întreprinderilor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submăsura 16.4 si 

submăsura 16.4a - 

„Sprijin acordat 

Submăsura 6.5 

„Schema pentru 

micii fermieri”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul de 

intervenție 1A: 

Încurajarea 

inovării, a 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei 

submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au 

participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi 

directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se 

angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor 

exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. 

OBIECTIVELE submăsurii 6.5 

· Cedarea terenurilor în mod voluntar de către 

unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul 

facilitării comasării terenurilor și, în consecință, 

alături de alte măsuri conduce la restructurarea 

fermelor.; 

· Prioritizarea fermierilor care cedează o 

exploatație cu o suprafață mai mare și în acele 

zone în care terenul are un potențial ridicat. 

·  Submăsura are o puternică legătură cu 

măsurile care vizează investițiile în ferme, 

sprijinindu-le în favoarea restructurării şi 

creșterii competitivității; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Beneficiarii acestei 
submăsuri sunt micii 
fermieri ale căror 
exploataţii agricole 
îndeplinesc condiţiile 
din cadrul Schemei 
simplificate pentru 
micii fermieri din 
Pilonul I şi au aplicat 
cel puţin un an 
această schema, 
conform Titlului V din 
Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare.  

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATELE 

constituite în baza 

unui ACORD DE  

 

 

Sprijinul public 

nerambursabil se 

acordă anual, 

începând cu data 

transferului și până 

la data de 

31.12.2020 și 

reprezintă 120% din 

suma anuală 

calculată a 

sprijinului pe care 

fermierul a primit-o 

în ultimul an în 

cadrul Schemei 

simplificate pentru 

micii fermieri din 

Pilonul I (maximum 

1.500 euro/an, 

reprezentând 120% 

din suma maximă 

anuală calculată a 

sprijinului pe care 

fermierul a primit-o 

în ultimul an în 

cadrul Schemei 

simplificate pentru 

micii fermieri din 

Pilonul I)  

 

 

 

 

 

Maxim 100%  

eligibile, dar nu va 

depăși 100.000 

euro astfel: 

 
 
 
0% 
 (sprijin 100% 
nerambursabil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Depunere 
continuă 
online până 
pe data de 
15.05.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagina 
internet: 
www.apdrp.ro 
www.afir.in

fo 

www.madr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoritate de 
Management 
- Ministerul 

http://www.apdrp.ro/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.madr/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru cooperare 

orizontala si 

verticala intre actorii 

din lantul de 

aprovizionare in 

sectoarele agricol si 

pomicol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperării și a 

creării unei baze 

de cunoștințe în 

zonele rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERARE din cel 

puţin un partener din 

categoriile de mai jos 

și cel puțin un 

fermier sau un grup de 

producători/ o 

cooperativă care își 

desfășoară activitatea 

în sectorul agricol/ 

pomicol, în funcție de 

submăsură: 

  

· Fermierii; 

· Organizații 

neguvernamentale; 

· Consilii Locale; 

· Unități școlare 

(inclusiv universitățile 

de profil), unitățile 

sanitare, de agrement 

și de alimentație 

publică; 
 

 

 

 

 

 

 

în cazul în care 

planul 

de proiect include, 

de asemenea, 

acțiuni care sunt 

eligibile în cadrul 

altor submăsuri 

(4.1/ 4.1a 

si/ sau 4.2/ 4.2a), 

atunci costurile sunt 

acoperite din 

submăsurile 16.4 și 

16.4a, în 

conformitate cu rata 

maximă a ajutorului 

și sumele aplicabile 

în cadrul acelor 

submăsuri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Depunere 
continuă 
On-line 
28 februarie 
2017, ora 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) 
– Direcţia 
Generală 
Dezvoltare 
Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru 
Dezvoltare 
Rurală şi 
Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în 
Agricultură 
(APIA)  
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina 
internet: 
www.apdrp.ro 
www.afir.info 

http://www.apdrp.ro/
http://www.afir.info/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 
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C. ALTE GRANTURI 
1. S-A DESCHIS APELUL DE PROIECTE MANUNET III COFUND 2017 

 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul pentru 
propuneri de proiecte 
MANUNET 
III este directionat 
catre proiecte 
transnationale de 
cercetare si dezvoltar
e orientate spre 
procese de fabricatie 
cu aplicatii si risc 
ridicat. 

Propunerile de proiecte trebuie sa demonstreze: 
• Orientarea catre piata; 
• Participarea activa a intreprinderilor; 
• Aplicarea si utilizarea practica a tehnolgiilor de 
fabricatie; 
• Expertiza partenerilor din propuneri in domeniile de 
competenta declarate; 
• Valoarea adaugata prin cooperare transnationala; 
• Scara de impact si pozitionare in piata a 
solicitantilor; 
• Gradul ridicat de inovare si risc stiintific si tehnic. 
Apelul MANUNET 2017 include toate domeniile din 
procesele de fabricatie, structurate in urmatoarele 
topici: 
• Tehnologii de inginerie bazata pe cunoastere, 
tehnologiile informatiei si comunicatiilor pentru 
fabricatie (robotica industriala, inginerie asistata de 
calculator si proiectare, fabricatia automatizata, 
managementul duratei de viata a produsului etc); 
• Tehnologii de fabricatie pentru aplicații energetice si 
de mediu, inclusiv utilizarea eficienta a resurselor si 
reciclarea; 
• Tehnologii de fabricație adaptive, inclusiv procese de 
indepartare, aderare, adaugare, formare, 
• consolidare, asamblare; 
• Materiale noi pentru industria prelucratoare (aliaje, 
lubrifianți, acoperiri, fibre textile, constructii, 
compozite, izolare, etc.); 
• Noi metode, componente si sisteme de fabricație 
(dezvoltarea de demonstratoare, dispozitive si 
echipamente, sisteme logistice, etc.); 
• Alte tehnologii / produse legate de domeniul 
industriei prelucratoare. 

Depunerea si evaluarea se 
vor face in doua etape 
(prepropuneri si propuneri 
finale). Consorțiile 
prepropunerilor 
castigatoare vor fi invitate 
sa depuna propunerea 
completa de proiect care 
va fi evaluata de catre 
experți independenți pe 
baza criteriilor de selecție. 
Procedura de peer-review a 
propunerilor finale se 
bazeaza pe criteriile de 
evaluare ale H2020. 

Institutiile care aplica 
pentru finantare trebuie sa 
fie eligibile conform 
regulilor nationale de 
finantare ale tarilor din 
care fac parte. Pot participa 
parteneri de tipul: 
companii (IMM-uri, 
intreprinderi mari), 
organizatii de cercetare 
(institute de cercetare, 
universitati, etc.). 

 

200.000 – 
250.000 euro 

 Termenul limita 
pentru 
trimiterea pre-
propunerilor 
este 17 Martie 
2017, ora 17:00 
(CET). 
Termenul limita 
pentru 
trimiterea 
propunerilor 
finale este 12 
Iulie 2017, ora 
17:00 (CET). 

http://uefiscdi.g
ov.ro/ 
 

http://uefiscdi.gov.ro/
http://uefiscdi.gov.ro/
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2. PROIECTE CULTURALE – SESIUNEA DE FINANȚARE II / 2017 

 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Vor fi acordate finantari 
nerambursabile pentru proiecte 
culturale care se vor derula in 
perioada cuprinsa intre data 
semnarii contractului de 
finantare (02 iunie 2017) si 
15.11.2017. 

AFCN va urmari in sesiunea II 2017 
prioritati separate pentru fiecare arie 
tematica in parte, dupa cum urmeaza: 
• ARTE VIZUALE  – buget 3.000.000 LEI 
Artele spectacolului – buget 3.300.000 lei 
TEATRU – 1.300.000 lei 
MUZICA – 1.300.000 lei  
DANS –  700.000 lei 
INTERVENTIE CULTURALA – 800.000 LEI 
EDUCATIE PRIN CULTURA – 1.500.000 LEI 
PROMOVAREA CULTURII SCRISE – 600.000 
LEI 
PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL – 
800.000 LEI 
PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL – 
800.000 LEI 

Beneficiari: asociatiile, 
fundatiile, institutiile 
publice de cultura, 
persoanele fizice 
autorizate, societatile 
comerciale care deruleaza 
activitati culturale. 

12.000.000 lei - 30 martie 2017 
 

http://www.afcn
.ro/finantari/pro
iecte-
culturale.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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3. APEL DE PROIECTE EUREKA PENTRU REGIUNEA DUNĂRII 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Sustinerea participarii companiilor din 
Romania, in parteneriat cu organizatii 
de cercetare si cu alte companii din 
Austria, Croatia, Cehia, Germania si 
Ungaria, la programe internationale de 
cercetare care faciliteaza mobilitatea 
cercetatorilor, circulatia ideilor si a 
cunostintelor, accesul la retele 
transnationale de colaborare. 
Proiectele trebuie sa includa cel putin 2 
companii din cel putin 2 tari diferite 
dintre cele mentionate anterior. 
Obiective specifice ale programului 
Stimularea companiilor romanesti, in 
special IMM-uri pentru patrunderea pe 
piata internationala si europeana cu 
produse, servicii si tehnologii 
inovatoare; 
Intarirea colaborarii intre IMM-uri si 
organizatii de cercetare din Romania 
(institute de cercetare, universitati) in 
parteneriat cu entitati similare din 
statele initiativei EUREKA; 
Realizarea de catre operatorii 
economici a unor produse, servicii si 
tehnologii noi, care au la baza rezultate 
ale cercetarii si care prezinta potential 
de exploatare comerciala pe piata 
interna si internationala. 

 

Activitati eligibile 

 cercetare industriala 

 dezvoltare experimentala 

 activitati de inovare. 
 

Beneficiari eligibili 

 Microintreprin
deri, IMM-uri 
*Institutele de 
cercetare si 
universitatile 
pot participa 
ca parteneri. 

7.270.399 lei  31 martie 2017 http://uefiscdi.go
v.ro/articole/440
5/Pachet-de-
informatii.html 
 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html
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4. EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014-2020 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeană, prin Agenţia 
Executivă pentru Educaţie, 
Audiovizual şi Cultură (EACEA) de la 
Bruxelles, a publicat Ghidul 
programului Europa pentru cetăţeni 
2014-2020. 
Obiective generale: 
-contributie la înţelegerea de către 
cetăţeni a Uniunii, a istoriei şi 
diversităţii acesteia; 
-promovarea cetăţeniei europene şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
participare civică şi democratică la 
nivelul Uniunii. 
 

Programul are 2 componente: 

 “Memorie europeană“; 

 “Implicare democratică şi 
participare civică“. 

Cele două componente sunt completate de 
acţiuni orizontale pentru analiza, diseminarea 
şi utilizarea rezultatelor proiectelor (acţiune 
de “valorificare”). 
a) activităţi de învăţare reciprocă şi de 
cooperare precum: 
b) sprijin structural pentru organizaţii 
c) activităţi analitice la nivelul Uniunii 
d) activităţi de sensibilizare şi de diseminare 
destinate utilizării şi valorificării în continuare 
a rezultatelor iniţiativelor sprijinite şi 
evidenţierii bunelor practici. 

Pot participa la 
program toate parţile 
interesate care 
promovează integrarea 
şi cetăţenia europeană, 
în special autorităţile şi 
organizaţiile locale şi 
regionale, comitetele 
de înfrăţire, 
organizaţiile de 
cercetare în domeniul 
politicilor publice 
europene (think-tank), 
organizaţiile societăţii 
civile (inclusiv 
asociaţiile de 
supravieţuitori), 
precum şi organizaţiile 
culturale, de tineret, de 
învăţământ şi 
cercetare. 

185.468.000 
euro 

- - http://eacea.ec.eu
ropa.eu/europe-
for-citizens_en 
 

 

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-memorie-istorica-europeana-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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5. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017 – ECOLOGIZAREA ECONOMIEI – PROGRAMUL ORIZONT 2020  
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeana a deschis recent, 
in cadrul programului “Orizont 
2020”, cererea de propuneri 
2017 “Provocari societale – 
ecologizarea economiei”. 

Prezenta cerere propune mai multe 
tematici de interes pentru 
autoritatile locale si regionale, 
respectiv parteneri sau institutii din 
subordine, îndeosebi cea privind 
cofinantarea pentru proiectele care 
abordeaza regenerarea rurala axata 
pe patrimoniul cultural (material si 
imaterial) considerat ca un 
catalizator economic, social si de 
mediu puternic, care genereaza 
dezvoltare durabila si imbunatatirea 
calitatii vietii si a bunastarii 
comunitatilor. 

 Beneficiari: orice 
entitate constituita 
legal intr-o ṭara 
participanta la 
program. 
Eligibilitate 
ṭari/regiuni: state 
membre ale UE, tari 
asociate la program in 
urma unor acorduri cu 
UE, organizatii 
internationale care au 
ca scop promovarea 
cooperarii stiintifice si 
tehnologice in Europa si 
ale caror membri 
provin din stalele UE si 
tarile asociate la 
program (lista in 
anexele generale). 
 

68 mil. euro - 05 septembrie 
2017 

https://ec.europa.
eu/research/partic
ipants/portal/desk
top/en/opportuniti
es/h2020/calls/h2
020-sc5-2016-
2017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H
2020-SC5-2016-
2017/1/1/1/defaul
t-
group&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/default-
group&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ult-
group&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
ault-
group&+identifier/
desc 
 

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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6. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 3, PROIECTE EUROPENE DE 

COOPERARE PROSPECTIVĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 – generarea de schimbari pe termen 
mai lung si testarea practica a 
solutiilor inovatoare la provocarile 
din domeniul educatiei si al formarii 
profesionale, care sa aiba potentialul 
de a deveni integrate si de a genera 
un impact sistemic si durabil asupra 
sistemelor de educatie si de formare 
profesionala;  
– sprijinirea cooperarii transnationale 
dintre principalele parti interesate si 
a invatarii reciproce in ceea ce 
priveste aspectele prospective;  
– facilitarea colectarii si analizarii de 
date concrete care sa justifice 
elaborarea de politici si practici 
inovatoare. 

Printre actiunile finanṭate:  
– analize, studii, exercitii de cartografiere;  
– activitati de cercetare;  
– activitati de formare;  
– elaborarea de rapoarte, concluzii cu privire 
la proiecte, recomandari de politica;  
– ateliere;  
– conferinte/seminare;  
– teste si evaluari concrete ale abordarilor 
inovatoare la nivel local;  
– actiuni de constientizare si diseminare; – 
actiuni care vizeaza crearea si imbunatatirea 
retelelor, schimburi de bune practici; 
– dezvoltarea de instrumente TIC (software, 
platforme, aplicatii etc.) sau de resurse pentru 
invatare;  
– dezvoltarea altor rezultate intelectuale. 

organizatiile publice 
sau private care 
activeaza in domeniul 
educatiei si al formarii 
profesionale sau in alte 
sectoare, precum 
invatarea non-formala, 
inclusiv pentru tineret, 
alte sectoare socio-
economice si/sau 
organizatiile care 
desfasoara activitati 
transsectoriale. 
ligibilitate – 
tari/regiuni: statele 
membre ale UE, statele 
SEE (Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia), tarile 
candidate: Turcia si 
Fosta Republica 
Iugoslava a 
Macedoniei. 

8 mil. euro - 14 martie 
2017 

https://eacea.ec.e
uropa.eu/erasmus-
plus/funding/forw
ard-looking-
cooperation-
projects-2017-
eacea412016_en 
 

 
 

 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
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7. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE ÎN DOMENIUL TURISMULUI NAUTIC ȘI AL SPORTURILOR PE APĂ 
 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scopul principal al acestei cereri este 
de a dezvolta si promova turismul 
transnational al rutelor tematice si al 
produselor turistice tematice 
transnationale in domeniul 
turismului nautic si al celui pentru 
sportul pe apa. In special, in ceea ce 
privește turismul nautic, marinarii, 
posesorii de ambarcatiuni și 
practicantii de sporturi de apa, sunt 
din ce in ce mai mult cautate ofertele 
turistice mai diversificate pentru a 
completa programele de vacanta. 
Prin urmare, ar trebui incurajate 
sinergiile cu alte activitati maritime și 
de coasta. 

Obiective: Solicitantii sunt incurajati 
sa creeze și sa consolideze sinergiile 
cu alte segmente de turism 
relevante, cum ar fi produsele 
gastronomice și turismul vitivinicol, 
turismul cultural, de sanatate si de 
tip Spa și turismul de croaziera. 

 

– sa incurajeze diversificarea ofertei de 
produse europene in domeniul turismului 
nautic și al serviciilor prin dezvoltarea unor 
trasee nautice transnationale durabile și 
produselor turistice asociate;  
– sa incurajeze sinergiile dintre activitatile 
legate de turismul pe litoral și sa creasca 
beneficiile pentru economia locala și oameni;  
– sa favorizeze cooperarea transnationala 
intre diferiti actori de-a lungul lantului valoric 
de turism in ceea ce privește turismul nautic, 
turismul de sporturi nautice pe mare și 
segmentele turistice conexe;  
– sa consolideze absorbtia pe piata și 
vizibilitatea rutelor marine europene 
transnationale durabile și promovarea 
acestora catre public, parteneriatele dintre 
diferitele segmente de turism și sinergiile 
intre diferite destinatii. 

Solicitanti: entitati 
publice si private 
constituite legal in tari 
ale UE sau tari terte 
care fac parte din 
bazinele Marii Negre, 
Mediterane, Nordului, 
Baltice, Atlanticului. 
Eligibilitate –
 tari/regiuni: state 
membre ale UE, tarile 
terte. 
 

1,5 mil. euro - 15 Martie 
2017 

https://ec.europa.
eu/easme/en/call-
proposals-nautical-
routes-europe 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
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8. BANI PENTRU COMUNITĂȚILE ROME 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al programului 
Extinderea parteneriatelor cu 
societatea civila pro-roma si 
sprijinirea organizatiilor dedicate 
comunitatilor rome pentru a organiza 
interventii de advocacy care sa 
propuna politici institutionale noi si 
sa promoveze incluziunea sociala 
prin experimentarea unor noi 
modele politice. 

Obiectivul specific al programului 

Propunerile depuse trebuie sa 
pledeze pentru imbunatatirea 
absorbtiei fondurilor UE dedicate 
reformelor de incluziune sociala la 
nivel institutional, dar si 
imbunatatirea politicilor ce vizeaza 
incluziunea, scopul fiind cresterea 
calitatii vietii persoanelor de etnie 
roma. 

Parteneriate: Sunt incurajate parteneriatele 
cu scopul de a crea mecanisme de consultare, 
monitorizare si evaluare a reformelor 
sprijinite de UE. 
Orientarea investitiilor spre 
rezultate: Proiectele trebuie sa aiba o 
perspectiva critica asupra sistemului de 
politici publice si trebuie sa se remarce prin 
potential pentru adaptarea la reforme. 
 
Interventii centrare pe politici: Statele 
membre trebuie sa integreze asistenta UE in 
reformele politicilor sectoriale. 

Beneficiari eligibili: 

 ONG-uri si retele 
ale comunitatilor 
de romi 

 Parteneriate cu 
ONG-uri dedicate 
comunitatilor de 
romi 

 

- - 15 martie 
2017 

www.opensocietyf
oundations.org 
 

 
 
 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/roma-and-eu-funds-20170119
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/roma-and-eu-funds-20170119
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9. CERERE DE PROPUNERI URBACT III 2014 – 2020 – BUNE PRACTICI ALE ORAȘELOR 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Finantat in comun de Uniunea 
Europeana (prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionala) si statele 
membre, URBACT III este un program 
european care faciliteaza schimbul 
de informatii si invaṭarea reciproca in 
vederea promovarii dezvoltarii 
urbane durabile. 

– Pentru a face parte din grupul de pionierat 
al URBACT privind bunele practici ale oraselor 
care vor fi promovate pe scara larga la nivel 
european si international;  
– Pentru a putea impartasi o buna practica in 
cadrul unei retele de transfer (apel care 
urmeaza sa fie publicat in septembrie 2017). 

Aceasta cerere este o prima etapa spre 
realizarea unor reṭele de transfer (15 la 
numar) care vor fi organizate in urma cererii 
de propuneri de proiecte din septembrie 
2017. Din Reṭelele de Transfer vor face parte 
„orase mentor” – cele care au bune practici si 
le pot impartasi altora – si orase „receptor” – 
cele care inṭeleg, adapteaza si utilizeaza 
bunele practici. 

 

Beneficiari: orase, 
municipii, arii 
metropolitane, 
districte/sectoare, 
agenṭii locale. 
Eligibilitate: tari/regiun
i statele membre ale 
UE, Norvegia, Elvetia. 

- - 31 martie 
2017 

http://urbact.eu/g
oodpracticecall 
 

 
 

http://urbact.eu/goodpracticecall
http://urbact.eu/goodpracticecall
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10. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE, PROGRAMUL EUROPEAN COSME – OPORTUNITĂȚI PENTRU 
ANTREPRENORII EUROPENI ÎN ECONOMIA COLABORATIVĂ 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectiv si rezultate asteptate: 
Obiectivul principal al acestui apel este de 
a identifica și de a stabili legaturi cu 
platforme economice colaborative pentru 
a face schimb de experiența cu toate 
parțile interesate și pentru a ajuta IMM-
urile europene și intreprinderile sociale la 
potențialul lor de creștere, dar și alte parți 
interesate sa utilizeze 
posibilitațile/oportunitatile economiei 
partajate. 
Printre rezultatele asteptate: 
– o cartografiere a inițiativelor și 
platformelor economiei colaborative 
disponibile in regiuni, pentru a identifica 
principalii actori si a sprijini acest tip de 
economie;  
– organizarea și documentarea 
evenimentelor pentru a discuta despre 
dezvoltarea economiei colaborative in 
Europa;  
– evaluarea nevoilor IMM-urilor și a 
intreprinderilor sociale avand un potențial 
ridicat de creștere și facilitand integrarea 
activitaților lor in aceste platforme de 
colaborare;  
– povesti de succes ale acestei initiative 
care vor servi ca sursa de inspiratie si 
model de buna practica pentru alte 
afaceri, etc. 

Informatii suplimentare: 
– Comisia are in vedere sa 
cofinanțeze 5 propuneri de 
proiecte.  
– Aplicatia trebuie depusa 
prin Sistemul electronic de 
aplicare. 
– Parteneriatul de proiect 
trebuie sa fie format din 
parteneri care provin din 
minimum 4 tari ale UE. 
– Proiectele se implementeaza 
pe o perioada de maximum 24 
de luni.  
– Partenerii nu pot participa 
decat intr-un singur proiect 
depus la aceasta cerere de 
propuneri. 
 

Eligibilitate: numai 
parteneri ai European 
Enterprise Network (EEN) 
care au incheiat un acord 
de cooperare pentru 
perioada 2015 – 2020 
(lista pentru 
Romania aici) spre 
exemplu: camere de 
comert si industrie, 
universitati, agentii de 
dezvoltare, companii, 
diverse asociatii de profil, 
etc. 

20 mil. euro  20 aprilie 
2017 

http://ec.europa.e
u/growth/tools-
databases/newsro
om/cf/itemdetail.c
fm?item_id=9049 
 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4073249-fvEk2WueuLD10wQSfvzWYEIjs2rFZy2Weq6Prm9jkKo5qUXMFVjXWopjG8OVHw3gCzwMkdjfSHjbnvrjFFNskS-Jj71zxYb8yrp1S2T5NCxzg-pzbfayh2IW2HwQHEgqjOsqeI4IzSUSWBxbzVEjYH2FT0
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4073249-fvEk2WueuLD10wQSfvzWYEIjs2rFZy2Weq6Prm9jkKo5qUXMFVjXWopjG8OVHw3gCzwMkdjfSHjbnvrjFFNskS-Jj71zxYb8yrp1S2T5NCxzg-pzbfayh2IW2HwQHEgqjOsqeI4IzSUSWBxbzVEjYH2FT0
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9049
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11. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE  - ACȚIUNI URBANE INOVATOARE – FEDR 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia lanseaza o cerere de 
proiecte , in cadrul 
initiativei „Actiuni Urbane 
Inovatoare”. Municipiile, orasele si 
suburbiile pot cere si primi 
finantare din partea UE, prin FEDR, 
pentru proiecte urbane inovatoare 
ce vizeaza trei domenii, in 
conformitate cu 
prioritatile Agendei urbane a UE: 
integrarea migrantilor, mobilitatea 
urbana si economia circulara. 

Obiective specifice: 

– Sa furnizeze autoritatilor 
urbane capacitatea de a-și asuma 
riscuri și de a experima solutiile 
cele mai inovatoare și mai 
creative,  
– Sa furnizeze zonelor urbane din 
Europa resursele necesare pentru 
a experimenta solutii inovatoare 
la provocarile lor majore urbane 

– integrarea migrantilor și 
refugiatilor; 
– economia circulara; 
– mobilitate urbana sustenabila. 

Proiectul general trebuie sa sustina 
obiectivele tematice și prioritatile de 
investitii ale FEDR. Proiectele UIA trebuie sa 
fie: inovatoare, participative, transferabile, 
masurabile, de calitate. 

Eligibilitate: administr
atii publice locale 
urbane, democratic 
alese, cu cel putin 
50.000 locuitori si 
grupuri sau asociatii 
de administratii 
publice locale 
(incluzand gruparile 
transfrontaliere, 
zonele metropolitane, 
etc.) cu cel putin 
50.000 locuitori; 
parteneri pentru 
implementare: 
institutii publice sau 
private, agentii, 
organizatii, institutii 
de educatie, etc. 

50 mil. euro  14 aprilie 
2016 

http://www.uia-
initiative.eu/en/cal
l-proposals 

 
 

http://urbanagendaforthe.eu/
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12.  APEL DE PROIECTE SPRIJIN PENTRU REALIZAREA DE CONȚINUT ÎN PROIECTE INDIVIDUALE - FILM  
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 In cadrul obiectivului de consolidare a 
capacitatii sectorului audiovizual 
european de a functiona la nivel 
transnational, una dintre prioritatile 
subprogramului MEDIA este: 
•    imbunatatirea capacitatii 
producatorilor din sectorul 
audiovizualului de a realiza proiecte 
audiovizuale europene care sa aiba 
potentialul de a circula in Uniune si in 
afara acesteia, precum si de a facilita 
realizarea de coproductii europene si 
internationale, inclusiv de televiziune. 
Subprogramul MEDIA acorda sprijin 
pentru: 
•    realizarea de opere audiovizuale 
europene, in special cinematografice 
si de televiziune, cum ar fi cele de 
fictiune, documentarele, filmele de 
animatie si cele pentru copii, precum 
si de opere interactive, cum ar fi 
jocurile video si creatiile multimedia 
cu un potential mai mare de circulatie 
transfrontaliera; 
•    activitati care urmaresc sa sprijine 
societatile europene de productie 
audiovizuala, in special pe cele 
independente, in vederea facilitarii 
coproductiilor europene si 
internationale de opere audiovizuale, 
inclusiv opere de televiziune. 
 

Sunt eligibile activitatile de realizare a 
urmatoarelor tipuri de opere 
audiovizuale: 

– lungmetraje, filme de animatie si 
documentare artistice cu durata de 
minimum 60 de minute, destinate in 
principal lansarii in cinematografe; 
– proiecte de fictiune (unice sau 
seriale) cu durata totala de minimum 
90 de minute, de animatie (unice sau 
seriale) cu durata totala de minimum 
24 de minute si documentare creative 
(unice sau seriale) cu durata totala de 
minimum 50 de minute, destinate in 
principal difuzarii televizate; 
– proiecte de fictiune care dureaza sau 
ofera utilizatorului o experienta de 
minimum 90 de minute in total, filme 
de animatie care dureaza sau ofera 
utilizatorului o experienta de 
minimum 24 de minute in total si 
documentare creative care dureaza 
sau ofera utilizatorului o experienta de 
minimum 50 de minute in total, 
destinate in principal exploatarii pe 
platforme digitale. Conditiile privind 
experienta minima oferita 
utilizatorului nu se aplica in cazul 
formatelor neliniare (de exemplu, 
realitatea virtuala). 

−    statele membre ale UE si tarile si 
teritoriile de peste mari care sunt 
eligibile sa participe la program in 
temeiul articolului 58 din Decizia 
2001/822/CE a Consiliului; 
−    statele aderente, tarile 
candidate si potential candidate 
care beneficiaza de o strategie de 
preaderare, in conformitate cu 
principiile generale si cu clauzele si 
conditiile generale de participare a 
acestor tari la programele Uniunii 
stabilite in acordurile-cadru, in 
deciziile Consiliului de asociere sau 
in acordurile similare respective; 
−    tarile AELS care sunt membre ale 
SEE, in conformitate cu prevederile 
Acordului privind SEE; 
−    Confederatia Elvetiana, pe baza 
unui acord bilateral care urmeaza sa 
fie incheiat cu aceasta tara; 
−    tarile care intra sub incidenta 
politicii europene de vecinatate, in 
conformitate cu procedurile 
convenite cu acestea in temeiul 
acordurilor-cadru care stabilesc 
participarea lor la programe ale 
Uniunii Europene. 

5.391.319 
euro 

 20 aprilie 
2017  

https://eacea.ec.e
uropa.eu/creative-
europe/funding/su
pport-for-
development-
single-project-
2017_en  
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
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13. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE  - SPRIJIN PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA – 

INSTRUMENTUL PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al acestui apel 
este de a contribui la dezvoltarea 
societații civile care sa devina un 
actor major cu participare activa 
la luarea deciziilor, crearea de 
politici si procesul de punere in 
aplicare a cadrului Acordului de 
asociere UE-Moldova, intelegere 
ce are drept scop consolidarea 
politicii locale, transparența si 
managementul financiar. 

Obiective:  
– Construirea unui parteneriat 
intre guvern, societatea civila si 
actorii socio-economici in cadrul 
dialogului politic.  
– Contributie la punerea in 
aplicare a Acordului de asociere 
in domeniul bunei guvernante, al 
dezvoltarii socio-economice si al 
protecției sociale;  
– Consolidarea transparenței si a 
gestiunii autoritaților publice, in 
special la nivel local. 
 

– Sistem de monitorizare al construcției 
politicilor publice, dezvoltare si 
implementari la nivel local si national;  
– Perfectionarea cadrului legal al pieței 
forței de munca, dar si a aptitudinilor si 
competitivitatii fortei de munca;  
– Imbunatatirea coeziunii sociale prin 
imbunatatirea serviciilor sociale. 

Eligibilitate: entitati 
non-profit, scoli si 
universitati, IMM-uri, 
federatii si sindicate, 
agentii locale si 
asociatii, camere de 
comert, organizatii 
ale minoritatilor, 
diasporei sau 
migrantilor, 
organizatii si retele 
locale care activeaza 
pentru cooperare 
regionala 
descentralizata si 
integrare, organizatii 
de tineret, ale 
femeilor, etc. 
Eligibilitate 
tari/regiuni state 
membre ale UE, 
Republica Moldova. 
 

7 mil. euro  20 aprilie 
2017 

https://webgate.e
c.europa.eu/europ
eaid/online-
services/index.cfm
?ADSSChck=14815
30276743&do=pub
li.detPUB&searchty
pe=AS&aoet=3653
8%2C36539&ccnt=
7573876&debpub=
&orderby=pub&or
derbyad=Desc&nb
PubliList=15&page
=1&aoref=152768 
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14. S-A DESCHIS APELUL PENTRU PROIECTE DIN FONDUL DE RELAȚII BILATERALE ALE PROGRAMULUI 
CERCETARE IN SECTOARE PRORITARE FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009 - 2014 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Acest apel de propuneri se 
inscrie in Masura B „activitati 
in retea, schimb, comunicare 
si transfer de cunostinte, 
tehnologie, experienta si 
bune practici intre statele 
donatoare si statul 
beneficiar” al „Fondului de 
Relatii Bilaterale” din cadrul 
Programului. 

Principalul obiectiv al apelului 
este de consolidare a 
relatiilor bilaterale in 
domeniul cercetarii, 
indiferent de aria tematica, 
prin stabilirea de retele, 
schimb, comunicare si 
transfer de cunostinte, 
tehnologie, experienta si 
bune practici. Sprijinul 
financiar va fi furnizat 
proiectelor de sprijin 
elaborate in parteneriat intre 
entitati din Romania, 
Norvegia, Islanda si 
Liechtenstein, in acord cu 
prevederile art. 7.7. din 
Regulamentul SEE. 

 

Tipurile eligibile de activitati in cadrul acestui apel, 
cu conditia ca acestea sa aiba caracter bilateral, 
adica sa fie implementate impreuna de organizatiile 
de cercetare din Romania cu organizatiile de 
cercetare din statele donatoare sau organizatiile 
internationale sunt urmatoarele: 

– Participarea la evenimente (cum ar fi conferinte, 
ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de 
informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii 
stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea 
cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de 
experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt;  
– Organizarea de evenimente (cum ar fi conferinte, 
ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de 
informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii 
stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea 
cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de 
experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt. 

 

Aplicantii eligibili sunt 
organizatiile de 
cercetare1 care pot fi 
calificati ca atare 
conform art. 1.3. 
Definitii, pct. 15 (ee) 
din Cadrul Comunitar 
privind ajutorul de 
stat pentru cercetare, 
dezvoltare si inovare 
(2014/C 198/01). 

200.000 de euro  28 aprilie 
2017 

http://www.resear
ch.ro/ro/articol/39
09/program-see-
apel-pentru-
proiecte-din-
fondul-de-relatii-
bilaterale 
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15. SE FAC ÎNSCRIERILE PENTRU CONCURSUL ONLINE DIGITALIADA 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Digitaliada isi propune: 

 Promovarea educatiei digitale – 
invatarea bazata pe folosirea 
tehnologiei si a continutului digital –
printr-o serie de modele de bune 
practici implementatein 10 scoli din 
Romania, alese prin concurs, la 
clasele V-VIII, pe parcursul anului 
scolar 2016-2017. 

 Motivarea profesorilor si a elevilor 
romani din toate localitatile tarii 
pentru a crea continut digital propriu, 
inovator, destinat folosirii in scolile 
din Romaniala la orele de clasa si 
incurajarea impartasirii acestui tip de 
experienta scolara prin intermediul 
unei platforme online cu continut 
educational liber –
 www.digitaliada.ro. 

Un obiectiv important al platformei online 
este acela de a atrage resurse 
educationale, in format digital, in vederea 
folosirii acestora de catre toti cei 
interesati. 

 1)    Sectiunea Concurs 
Concursul se adreseaza in 
principal profesorilor din orice 
scoala din Romania, dar si oricarei 
alte persoane peste 18 ani 
interesate sa creeze si sa 
distribuiepublicului larg materiale 
didactice in format digital,ce pot fi 
folosite in procesul de predarea 
oricarei discipline scolare de la 
clasele V-VIII. 

2) Sectiunea Alte resurse 
Aceasta sectiune va contine 
resurse educationale digitale 
identificate sau create de echipa 
de proiect. De asemenea, in 
aceasta sectiune sunt invitati sa 
publice materiale digitale 
dedicate procesului educational 
de la clasele V-VIII toti cei care au 
folosit sau au creat asemenea 
materiale, dar nu doresc sa le 
inscrie in concurs. Materialele 
publicate in aceasta sectiune nu 
participa la concurs. 

 

6000 euro  25 aprilie 
2017 

http://www.digital
iada.ro/ 
 

 
 

http://www.digitaliada.ro/
http://www.digitaliada.ro/
http://www.digitaliada.ro/
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16. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PROGRAMUL EaSI 2014 – 2020 – MOBILITATEA UCENICILOR 
 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective 
Obiectivul general al acestui apel 
este de a permite tinerilor ucenici 
sa-si dezvolte abilitațile si de a 
imbunatați capacitatea de inserție 
profesionala a acestora, 
consolidand in acelasi timp 
sentimentul de cetațenie 
europeana. Vor fi testate diferite 
abordari, astfel incat sa fie 
implementata cea mai potrivita 
infrastructura de sprijin ṣi un cadru 
institutional relevant pentru a 
asista plasarea ucenicilor din 
momentul plecarii pana la data 
intoarcerii. 
In particular, actiunile ar trebui sa:  
– evalueze in ce masura exista in 
cadrul parților interesate relevante 
solicitari pentru dezvoltarea pe 
termen lung (6-12 luni) a schemelor 
de plasament de ucenicie 
transnaționale, precum si 
adoptarea unor astfel de sisteme;  
– identifice barierele (juridice, 
practice, instituționale, academice, 
etc.) care impiedica ucenicii sa 
efectueze sejururi in strainatate pe 
termen lung;  
– identifice si sa disemineze bunele 
practici si factorii de succes pentru 
plasamente pe termen lung. 

1. identificarea candidaților pentru 
plasament, in conformitate cu nevoile 
companiilor gazda si abilitațile deținute de 
ucenici;  
2. organizarea de sesiuni de bun venit si 
formare pre-mobilitate, eventual, daca e 
necesar, cursuri de limbi straine;  
3. proiectarea si dezvoltarea de acorduri de 
invațare detaliate pentru destinațiile de 
plasare de munca ale ucenicilor; 
4. organizarea transportului ṣi a cazarii 
pentru ucenicii selectati, luand in calcul ṣi 
costurile aditionale; 
5. realizarea de activitați specifice in 
vederea facilitarii integrarii tinerilor in 
locația gazda, favorizand astfel sentimentul 
cetațeniei europene in randul ucenicilor; 
6. asigurarea ca intreprinderile sunt 
pregatite sa gazduiasca si sa instruiasca 
ucenicii pentru toata durata sederii lor; 
7. realizarea unor evaluari aprofundate in 
diferite etape ale experienței de plasare, 
care sa permita identificarea succesului;  
8. dezvoltare si modele de testare pentru 
plasamentele pe termen lung ale ucenicilor 
in companii; 
9. identificarea diferitelor tipuri de sprijin 
public pentru mobilitatea ucenicilor in 
Europa si sugestii posibile pentru 
optimizare; 
 

Eligibilitate pentru plasament: 
 
Eligibilitatea pentru mobilitatea 
tinerilor care au absolvit deja sau 
sunt pe cale sa finalizeze Cadrul 
European al Calificarilor sub 
nivelul 6 (detalii aici) este 
conditionata de:  
– varsta de cel putin 17 ani la 
momentul plecarii; 
– obtinerea statutului de ucenic 
cu cel mult 12 luni inainte de 
semnarea contractului de 
cofinantare. 
 
 
Solicitanti: 

 entitati publice sau private 
implicate in VET, spre 
exemplu: centre VET ṣi de 
competente, IMM-uri, 
federatii, organizatii de 
tineret, camere de comert, 
agentii de dezvoltare, 
parteneri sociali, AJOFM-uri, 
etc. 

 statele membre ale UE. 
 

2.841.856 €  29 martie 
2017 

http://ec.europa.e
u/social/main.jsp?
catId=629&langId
=en&callId=504&f
urtherCalls=yes 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes


 

63 

 

 

17. SE DEPUN PROIECTELE PENTRU PROGRAMUL ECONOMIA SOCIALĂ ON-LINE, ADRESATĂ ONG-URILOR 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 1. Obiectivele Programului 
„Economia Sociala on-line”: 
  
•    consolidarea coeziunii 
economice si sociale 
•    ocuparea fortei de munca 
•    dezvoltarea serviciilor 
sociale. 

Activitatile urmarite in 
cadrul programului 
  
•    producerea de bunuri, 
prestarea de servicii si/sau 
executia de lucrari care 
contribuie la bunastarea 
comunitatii sau a 
membrilor acesteia 
•    promovarea, cu 
prioritate, a unor activitati 
care pot genera sau asigura 
locuri de munca pentru 
incadrarea persoanelor 
apartinand grupului 
vulnerabil 
•    dezvoltarea unor 
programe de formare 
profesionala dedicate 
persoanelor din grupul 
vulnerabil 
•    dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru cresterea 
capacitatii de insertie pe 
piata muncii a persoanelor 
din grupul vulnerabil. 

In conformitate cu legea 
economiei sociale masura 
301 este destinata ONG-
urilor, fundatiilor, 
intreprinderilor sociale, 
societatilor cooperative, 
cooperativelor de credit, etc 
si include suport pentru 
crearea unui magazin on-line 
dedicat economiei sociale ce 
are ca scop final 
imbunatatirea conditiilor de 
viata si oferirea de noi 
oportunitati pentru 
persoanele dezavantajate 
sau facand parte din 
categorii vulnerabile, iar ca 
obiectiv: consolidarea 
coeziunii economice si 
sociale, ocuparea fortei de 
munca,  si dezvoltarea 
serviciilor sociale. 

42.000 euro  31 martie 
2017 

http://europadigit
ala.ro/masura-
301/#aplica 
 

 

http://europadigitala.ro/masura-301/#aplica
http://europadigitala.ro/masura-301/#aplica
http://europadigitala.ro/masura-301/#aplica
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18. PROGRAMUL RO02 – BIODIVERSITATE ȘI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul General al 
Programului: Stopare a pierderii 
biodiversitatii. 
Obiectivul Specific al 
Programului: Prin implementarea 
programului se asteapta o 
imbunatatire a starii ecosistemelor 
precum si a nivelului de 
cunoastere, informare si 
constientizare a publicului larg in 
legatura cu beneficiile de zi cu zi, 
produse de serviciile ecosistemelor 
si importanta mentinerii 
ecosistemelor intr-o stare buna. 
 

Fondul este destinat sustinerii 
proiectelor/actiunilor ce corespund 
obiectivului general al Programului, si 
anume sa implementeze solutii in 
problema degradarii serviciilor 
ecosistemelor, sa creasca nivelul de 
cunostinte privind contributia acestora la 
economie precum si sa contribuie la 
stoparea pierderii biodiversitatii in 
Romania. Proiectele/actiunile finantate 
trebuie sa faciliteze schimbul si transferul 
de cunostinte, experiente, tehnologie, 
bune practici intre entitati similare din 
Romania si statele donatoare si sa vizeze 
dezvoltarea relatiilor bilaterale intre 
aceste tari. 
In acest scop, urmatoarele tipuri de 
activitati sunt considerate eligibile: 

 
– Participarea la evenimente precum 
conferinte, seminarii, vizite de studiu, 
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter 
similar atata timp cat se adreseaza 
scopului programului (Participantii la 
activitati trebuie sa cunoasca limba de 
lucru pentru a putea participa la toate 
sesiunile atelierelor/vizitelor de 
studiu/conferintelor etc); 
– Organizarea de evenimente precum 
conferinte, seminarii, vizite de studiu, 
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter 
similar atata timp cat se adreseaza 
scopului programului. 

Beneficiari eligibili si 
parteneri 
Beneficiarii si partenerii 
eligibili in cadrul 
Fondului sunt 
Promotorii de Proiect, 
partenerii din statul 
donator, cat si alte 
institutii relevante si 
organizatii non-
guvernamentale din 
Romania si stakeholderi 
din statele donatoare. 

 

200.000 euro  30 august 
2017 

http://www.mmed
iu.ro/ 
 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/
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19. CERERE DE PROPUNERI 2017 – PROGRAME MULTINAȚIONALE – GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE 
INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE IN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI 

ÎN ȚĂRILE TERȚE 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective 
Obiectivul general al actiunilor de informare 
si promovare este cresterea competitivitatii 
sectorului agricol al Uniunii. 

Obiectivele specifice ale actiunilor de 
informare si promovare sunt urmatoarele: 

(a) cresterea gradului de constientizare a 
meritelor produselor agricole din Uniune si a 
standardelor ridicate aplicabile metodelor 
de productie in Uniune;  
(b) cresterea competitivitatii si a consumului 
produselor agricole din Uniune si ale 
anumitor produse alimentare si cresterea 
renumelui lor atat in interiorul, cat si in 
exteriorul Uniunii;  
(c) cresterea gradului de constientizare si de 
recunoastere a sistemelor de calitate ale 
Uniunii;  
(d) cresterea cotei de piata a produselor 
agricole din Uniune si a anumitor produse 
alimentare, in special prin concentrarea 
asupra pietelor din tarile terte care au cel 
mai mare potential de crestere;  
(e) restabilirea conditiilor normale de pe 
piata in eventualitatea unei tulburari grave a 
pietei, a pierderii increderii consumatorilor 
sau a altor probleme specifice. 

 

Actiunile de promovare 
și informare ar putea 
consta mai ales in 
urmatoarele activitati 
eligibile in cadrul 
prezentei cereri de 
propuneri: 
1. Gestionarea 
proiectului  
2. Relatii publice 
3. Site, media sociale 
4. Publicitate 
5. Instrumente de 
comunicare 
6. Evenimente 
7. Promovare la punctul 
de desfacere 
  

Propunerile pot fi depuse numai de 
persoane juridice; entitatile care nu 
au personalitate juridica in temeiul 
dreptului national aplicabil pot 
depune o cerere, cu conditia ca 
reprezentantii lor sa aiba 
capacitatea de a-si asuma obligatii 
juridice in numele entitatii si de a 
oferi garantii pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii 
echivalente cu cele oferite de 
persoanele juridice in conformitate 
cu articolul 131 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012. 

43 milioane 
euro 

 20 aprilie 
2017 

hhttp://ec.europa.eu
/research/participant
s/portal/desktop/en/
opportunities/agrip/c
alls/agri-multi-
2017.html#c,topics=c
allIdentifier/t/AGRI-
MULTI-
2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/F
orthcoming/1/1/0/de
fault-
group&callStatus/t/O
pen/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Cl
osed/1/1/0/default-
group&+identifier/de
sc 
 
http://www.finantare
.ro/cerere-de-
propuneri-2017-
programe-
multinationale-
granturi-pentru-
actiunile-de-
informare-si-
promovare-
referitoare-la-
produsele-agricole-
puse-in-aplicare-pe-
piata-interna-si-in-
taril.html 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
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20. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – ÎNȚELEGEREA 
EUROPEI, PROMOVAREA SPAȚIULUI PUBLIC SI CULTURAL EUROPEAN 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Tematici: 
 

CULT-COOP-01-2017: 
 CULT-COOP-02-2017:  
CULT-COOP-03-2017:  
CULT-COOP-04-2017 
CULT-COOP-05-2017:  
CULT-COOP-06-2017:  
CULT-COOP-07-2017: 
 CULT-COOP-09-2017:  
CULT-COOP-10-2017: 
 CULT-COOP-11-2017:  
CULT-COOP-12-2017 

Proiectele trebuie sa propuna 
soluṭii de integrare la nivel de 
cartier (in oraṣe/comunitaṭi far) 
pentru case ṣi cladiri inteligente, 
reṭele inteligente (electricitate, 
termoficare, telecomunicaṭii, 
apa, etc.), stocarea energiei, 
vehicule electrice ṣi 
infrastructuri de tarifare 
inteligente, precum ṣi cele mai 
noi platforme de generare a TIC. 

Beneficiari – orice entitate 
constituita legal in tarile 
participante la program. 
Eligibilitate tari/regiuni – state 
membre UE, tari asociate la 
program, organizatii 
internationale (vezi anexele 
generale ale programului). 
 

50  milioane euro  13 
septembrie 
2017 

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/calls/h202
0-sc6-cult-coop-
2016-
2017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H2
020-SC6-CULT-
COOP-2016-
2017/1/1/1/defaul
t-
group&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/default-
group&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ult-
group&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
ault-
group&+identifier/
desc 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-01-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-02-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-03-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-04-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-05-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-06-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-07-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-09-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-10-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-11-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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21. CERERE DE PROPUNERI 2017 – PROGRAME SIMPLE – GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE INFORMARE ȘI 
PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE TERȚE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective 
Obiectivul general al actiunilor de 
informare si promovare este cresterea 
competitivitatii sectorului agricol al Uniunii. 
Obiectivele specifice ale actiunilor de 
informare si promovare sunt urmatoarele: 
(a) cresterea gradului de constientizare a 
meritelor produselor agricole din Uniune si 
a standardelor ridicate aplicabile metodelor 
de productie in Uniune;  
(b) cresterea competitivitatii si a consumului 
produselor agricole din Uniune si ale 
anumitor produse alimentare si cresterea 
renumelui lor atat in interiorul, cat si in 
exteriorul Uniunii;  
(c) cresterea gradului de constientizare si de 
recunoastere a sistemelor de calitate ale 
Uniunii;  
(d) cresterea cotei de piata a produselor 
agricole din Uniune si a anumitor produse 
alimentare, in special prin concentrarea 
asupra pietelor din tarile terte care au cel 
mai mare potential de crestere;  
(e) restabilirea conditiilor normale de pe 
piata in eventualitatea unei tulburari grave 
a pietei, a pierderii increderii 
consumatorilor sau a altor probleme 
specifice. 

Actiunile de promovare și 
informare ar putea consta 
mai ales in urmatoarele 
activitati eligibile in cadrul 
prezentei cereri de 
propuneri: 
1. Gestionarea proiectului  
2. Relatii publice 
3. Site, media sociale 
4. Publicitate 
5. Instrumente de 
comunicare 
6. Evenimente 
7. Promovare la punctul de 
desfacere 

 

Propunerile de programe 
simple pot fi depuse numai 
de persoane juridice sau de 
alte entitati care nu au 
personalitate juridica in 
temeiul dreptului national 
aplicabil, cu conditia ca 
reprezentantii lor sa aiba 
capacitatea de a-si asuma 
obligatii juridice in numele 
entitatii si de a oferi garantii 
pentru protejarea 
intereselor financiare ale 
Uniunii echivalente cu cele 
oferite de persoanele 
juridice in conformitate cu 
articolul 131 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012. 

85 500 000 
EUR 

 20 aprilie 
2017 

http://ec.europa.eu/resea
rch/participants/portal/de
sktop/en/opportunities/a
grip/calls/agri-simple-
2017.html#c,topics=callId
entifier/t/AGRI-SIMPLE-
2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthc
oming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/
1/1/0/default-
group&callStatus/t/Close
d/1/1/0/default-
group&+identifier/desc 
 
http://www.finantare.ro/
cerere-de-propuneri-2017-
programe-simple-
granturi-pentru-actiunile-
de-informare-si-
promovare-referitoare-la-
produsele-agricole-puse-
in-aplicare-pe-piata-
interna-si-in-tar.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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22. CERERE DE PROPUNERI – PROGRAMUL DE MOBILITATE UNIVERSITARĂ INTRA-AFRICANĂ 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective si descriere 
Obiectivul general al programului 
este promovarea dezvoltarii 
durabile si, pe termen mai lung, 
reducerea saraciei prin cresterea 
fortei de munca cu formare si 
calificare de inalt nivel profesional 
in tarile din Africa. 

Obiectivul specific al programului 
este acela de a imbunatati 
aptitudinile si competentele 
studentilor si ale personalului din 
universitati prin cresterea 
mobilitatii intra-africane. Intarirea 
colaborarii intre institutiile de 
invatamant superior din tarile din 
Africa va creste accesul la 
invatamantul de calitate si ii va 
incuraja pe studentii africani sa 
urmeze studii postuniversitare pe 
acest continent, oferindu-le 
aceasta posibilitate. In plus, 
mobilitatea personalului (academic 
si administrativ) va creste 
capacitatea de cooperare la nivel 
international a institutiilor de 
invatamant superior din Africa. 

 

Activitati eligibile si durata 
acestora 
Proiectul va presupune 
organizarea si punerea in 
practica a unor programe de 
mobilitate pentru studenti si 
pentru personalul universitar, 
in cadrul unor programe de 
masterat si de doctorat de 
inalta calitate, precum si 
oferirea unor cursuri/sesiuni 
de formare si a altor servicii 
pentru studentii straini si a 
unor misiuni de 
predare/formare si cercetare, 
inclusiv alte servicii, pentru 
personalul din tarile care 
participa la proiect. 
Mobilitatea trebuie sa se 
desfasoare exclusiv intruna 
dintre tarile eligibile vizate de 
prezenta cerere de propuneri. 

Durata proiectului trebuie sa 
fie de 60 de luni. 

 

Parteneriatul trebuie sa cuprinda 
minimum patru si maximum sase 
institutii de invatamant superior 
din Africa (inclusiv institutia 
solicitanta) si un partener tehnic 
din UE. 

Solicitantii si partenerii eligibili 
sunt institutiile de invatamant 
superior din Africa care ofera 
cursuri la nivel postuniversitar 
(nivel masterat si/sau doctorat) 
permitand obtinerea unei 
calificari recunoscute de 
autoritatile competente din tarile 
lor. Sunt eligibile doar institutiile 
de invatamant superior acreditate 
de autoritatile nationale de resort 
din Africa. Filialele institutiilor de 
invatamant superior din afara 
Africii nu sunt eligibile. 

Partenerul tehnic trebuie sa fie o 
institutie de invatamant superior 
dintr-un stat membru al UE, 
careia i s-a acordat Carta Erasmus 
pentru invatamantul superior. 

 

 9.900.000 euro  2 mai 2017 https://eacea.ec.e
uropa.eu/intra-
africa_en 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en
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23. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – RENAȘTERE RURALĂ 
– STIMULAREA INOVĂRII ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeana a 
deschis cererea de 
propuneri de proiecte 2016 
„Renastere rurala – 
stimularea inovarii si 
oportunitati de afaceri” din 
cadrul programului 
european “Orizont 2020”. 
Cererea are mai multe 
tematici pe care se poate 
aplica pentru cofinantare. 
 

Tematici: 
RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale 
de coasta: sinergii intre consolidarea 
terenurilor si activitatile maritime”  
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si 
instrumente de sprijin decizional pentru o 
abordare integrata a gestionarii terenurilor 
ca resursa”-  
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele 
de afaceri si mecanisme pentru 
aprovizionare durabila si plata pentru 
serviciile ecosistemice forestiere”  
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru 
economiile rurale moderne” 
RUR-10-2016/2017: „Rețele tematice care 
reunesc cunostințe pregatite pentru 
practica”  
RUR–12-2017: „Rețele de ferme europene 
pentru a stimula schimburile de cunostințe 
tematice si a elimina decalajul de inovare”  
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor 
sistem al stiinței si educației, apt sa livreze 
pentru practica” 
RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte 
persoane – promovarea capitalului social in 
sectorul agricol” 
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de 
proiecte de inovare interactive si realizarile 
politicilor UE pentru a accelera inovarea in 
zonele rurale” 

Beneficiari – orice entitate 
constituita legal intr-o tara 
participanta la program. 
Eligibilitate 
tari/regiuni state membre 
UE, tari asociate la 
program, organizatii 
internationale. 
 

61.000.000 euro  13 
septembrie 
2017 

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/calls/h202
0-rur-2016-
2017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H2
020-RUR-2016-
2017/1/1/1/defaul
t-
group&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/default-
group&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ult-
group&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
ault-
group&+identifier/
desc 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-02-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-03-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-05-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-09-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-10-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-12-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-13-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-15-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/rur-16-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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24. PROGRAMUL RO04 – REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul General al 
Programului: Prevenirea 
daunelor si a efectelor 
secundare asupra mediului 
cauzate de substante 
chimice si deseuri 
periculoase.  
Obiectivul Specific al 
Programului: Programul se 
concentreaza pe 
consolidarea capacitatii de 
a implementa si aplica 
legislatia UE privind 
produsele chimice si 
deseuri periculoase si la 
imbunatatirea 
monitorizarii substantelor 
periculoase in mediul 
inconjurator. 
 

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/actiunilor ce 
corespund obiectivului general al Programului, si anume 
prevenirea efectelor negative ale substantelor chimice si 
deseurilor periculoase asupra mediului prin cooperare si 
transfer de cunostinte cu institutii similare din statele 
donatoare. Programul va consolida capacitatea 
entitatilor publice responsabile de implementarea si 
aplicarea legislatiei si strategiilor europene privind 
substantele chimice si deseurile periculoase. De 
asemenea, programul va imbunatati monitorizarea 
substantelor periculoase in mediu, scopul final fiind acela 
de a preveni bolile si efectele substantelor chimice si 
deseurilor periculoase asupra sanatatii umane si 
mediului. Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa 
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte, 
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati 
similare din Romania si statele donatoare si sa vizeze 
dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste tari in scopul 
atingerii obiectivelor majore ale Programului RO04. 
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt 
considerate eligibile: 
– Participarea la evenimente precum conferinte, 
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni 
cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului 
programului (Participantii la activitati trebuie sa cunoasca 
limba de lucru pentru a putea participa la toate sesiunile 
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc); 
– Organizarea de evenimente precum conferinte, 
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de actiuni 
cu caracter similar atata timp cat se adreseaza scopului 
programulu. 
 

Beneficiarii si partenerii 
eligibili in cadrul Fondului 
sunt Promotorii de Proiect, 
partenerii din statul donator, 
cat si alte institutii relevante 
si organizatii non-
guvernamentale din Romania 
si stakeholderi din statele 
donatoare. 

100.000 
euro 

 30 august 
2017 

http://www.mme
diu.ro/ 
 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/
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25. PROGRAMUL RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBĂRI CLIMATICE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul RO07 
“Adaptarea la schimbari 
climatice” sprijina 
implementarea obiectivelor 
Mecanismului Financiar SEE 
2009-2014 prin reducerea 
vulnerabilitatii umane si a 
ecosistemelor la 
schimbarile 
climatice. Obiectivul, 
rezultatele si indicatorii 
programului reflecta 
scopurile si prioritatile 
strategiilor si planurile de 
actiuni adoptate recent la 
nivel european si national. 

Fondul este destinat sustinerii 
proiectelor/actiunilor ce corespund obiectivului 
general al Programului, si anume reducerea 
vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la 
schimbarile climatice prin cooperare si transfer de 
cunostinte cu institutii similare din statele 
donatoarei. Astfel, proiectele/actiunile finantate 
trebuie sa faciliteze schimbul si transferul de 
cunostinte, experiente, tehnologie, bune practici 
intre entitati similare din Romania sistatele 
donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor 
bilaterale intre aceste tari in scopul atingerii 
obiectivelor majore ale Programului RO07. 

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt 
considerate eligibile: 

– Participarea la evenimente precum conferinte, 
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de 
actiuni cu caracter similar atata timp cat se 
adreseaza scopului programului (Participantii la 
activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru 
a putea participa la toate sesiunile 
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc); 
– Organizarea de evenimente precum conferinte, 
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de 
actiuni cu caracter similar atata timp cat se 
adreseaza scopului programului. 

 

Beneficiarii si partenerii 
eligibili in cadrul 
Fondului sunt 
Promotorul de Proiect, 
partenerii de proiect si 
entitati din statul 
donator. 

149.555 Euro  30 august 
2017 

http://www.mmed
iu.ro/ 
 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/
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26. SE LANSEAZĂ APELUL DE PROIECTE ENI CBC BAZINUL MĂRII NEGRE 2014 - 2020 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prima cerere de propuneri va fi 
deschisă pentru propunerile de 
proiecte care contribuie la 
toate prioritățile și obiectivele 
tematice ale programului: 
1. Promovarea afacerilor și 
antreprenoriatului în bazinul 
Mării Negre 
Prioritatea 1.1 Promovarea în 
comun a afacerilor și 
antreprenoriatului în 
sectoarele turistice și culturale 
Prioritatea 1.2 Creșterea 
oportunităților comerciale 
transfrontaliere și 
modernizarea sectorului 
agricol și conexe 
 
2. Promovarea coordonării 
protecției mediului și reducerea 
comună a deșeurilor marine din 
bazinul Mării Negre 
Prioritatea 2.1 Îmbunătățirea 
monitorizării în comun a 
mediului înconjurător 
Prioritatea 2.2 Promovarea 
sensibilizării și acțiunilor 
comune pentru a reduce 
deșeurile marine 

  19,655,625.60 
EUR 

 31 mai 2017 http://ems-
bs.mdrap.ro/app/
main?execution=e1
s1 
 
http://www.finant
are.ro/se-lanseaza-
apelul-de-proiecte-
eni-cbc-bazinul-
marii-negre-2014-
2020.html 

 

http://ems-bs.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
http://ems-bs.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
http://ems-bs.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
http://ems-bs.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
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27. CERERI DE PROPUNERI PENTRU ACORDAREA DE GRANTURI ÎN SECTORUL REȚELELOR TRANSEUROPENE DIN 
DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TELECOMUNICAȚII 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Directia Generala Retele de 
Comunicare, Continut si 
Tehnologie din cadrul Comisiei 
Europene lanseaza patru cereri 
de propuneri in vederea 
acordarii de granturi pentru 
proiecte, in conformitate cu 
prioritatile si obiectivele 
definite in programul de lucru 
pentru 2017 in sectorul 
retelelor transeuropene din 
domeniul infrastructurii de 
telecomunicatii in cadrul 
Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (MIE) 
pentru perioada 2014-2020. 

Se solicita propuneri pentru 
urmatoarele patru cereri de 
propuneri: 

 CEF-TC-2017-1: sistemul de 
interconectare a registrelor 
comertului (Business 
Registers Interconnection 
System – BRIS) 

 CEF-TC-2017-1: identificarea 
electronica si semnatura 
electronica 

 CEF-TC-2017-1: schimbul 
electronic de informatii in 
materie de securitate sociala 
(Electronic Exchange of Social 
Security Information – EESSI) 
CEF-TC-2017-1: Portalul 
european e-justitie 

 

  27,5 milioane 
EURO 

 18 mai 2017 https://ec.europa.e
u/inea/en/connecti
ng-europe-
facility/cef-
telecom/apply-
funding/2017-cef-
telecom-calls-
proposals 
 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
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28. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017 – PROGRAMUL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ ȘI 
ASISTATĂ / AAL - AMBIENT 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Obiectivul general al programului 
Scopul programului este acela de a creste 
independenta persoanelor in varsta pentru a le 
permite sa traiasca mai mult timp la domiciliu.  
Prin intermediul cererii deschise a programului 
AAL se urmareste finantarea proiectelor care 
propun solutii de dezvoltare a unor modele 
sustenabile de ingrijire a populatiei in curs de 
imbatranire. 
Obiective specifice: 
Scopul acestei cereri pentru propuneri de proiecte 
este de a sprijini iniṭiativele de colaborare 
inovatoare, transnationale si multidisciplinare 
orientate clar spre piata si cu valoare adaugata 
pentru diferitele tipuri de utilizatori finali. 
Cererile anterioare AAL au demonstrat rezultate 
impresionante, culminand cu solutii eficiente si 
practice. Cu toate acestea, multe solutii care se 
refera doar la o necesitate specifica in viata de zi 
cu zi nu au fost inca integrate si evaluate suficient. 
Din ce in ce mai mult, utilizatorii finali cer solutii 
bine integrate, care sunt in mod intuitiv utile, 
personalizate si iau in considerare intreaga durata 
de viata. 
2 prioritaṭi sunt prevazute pentru cererea 2017: 
1) Provocarea data de dezvoltarea unor pachete 
care integreaza diferite solutii ce se adreseaza 
nevoilor si dorinṭelor utilizatorilor finali si adauga 
valoare vietii lor; 
2) Provocarea legata de testarea si evaluarea 
aprofundate privind pachetele in scopul de a oferi 
rezultate semnificative. 
 

Informatii suplimentare:  

 250.000€ maximum din bugetul public, daca 
partenerul roman este lider de proiect, ṣi 
200.000€, daca este participant la proiect; 

 Consorṭiul participant trebuie sa fie compus 
din cel putin 3 organizaṭii independente 
eligibile (persoane juridice) din cel puṭin 3 
state partenere diferite din cadrul 
Programului AAL; 

 Consorṭiul trebuie sa includa cel puṭin un 
partener de afaceri eligibil, cel puṭin o IMM, 
care poate fi partenerul de afaceri, ṣi cel 
puṭin un utilizator final eligibil. 

 Dimensiunea consorṭiului: 3 -10 parteneri, 
iar durata proiectului: 18 – 36 de luni. 

 Engleza este limba folosita pentru 
depunerea aplicaṭiilor (doar online). 

 Punctul Naṭional de Contact are un rol 
foarte important in gestionarea finanṭarilor 
AAL ṣi stabilirea criterilor naṭionale de 
eligibilitate. Potenṭialii parteneri sunt 
sfatuiṭi sa solicite informaṭii detaliate 
inainte de depunerea aplicaṭiei. 

 Pentru cererea 2017, Romania s-a angajat 
cu un buget de 1.000.000 €. 

 Proiectele AAL trebuie sa propuna un plan 
de afaceri viabil si solid ṣi sa comercializeze 
rezultatele obṭinute 2 ani dupa finalizarea 
proiectului. 

 Bugetul indicativ pentru un proiect este de 5 
mil. €, contribuṭia AAL fiind de maximum 2,5 
mil €. 

 

Eligibilitate 
Tari/Regiuni – 
Austria, Belgia, Cipru, 
Ungaria, Irlanda, 
Italia, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, 
Romania, Slovenia, 
Spania, Canada si 
Elvetia. 
Beneficiari –
 Romania: (fiecare 
stat participant isi 
defineste tipul de 
parteneri eligibili): 
intreprinderi (in 
special IMM-uri), 
institutii sociale, de 
sanatate si ingrijire, 
sectorul TIC, centre 
de cercetare si 
universitati, asociatii, 
autoritati publice. 
 

26.304.496 
euro 

 24 mai 
2017 

http://www.aal-
europe.eu/get-
involvedcall-
challenge-2017/ 
 

http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
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29. FINANȚARE EUROPA CREATIVĂ – SUBPROGRAMUL MEDIA 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective generale ale 
programului 
Pastrarea si sporirea diversitatii 
culturale si lingvistice si a 
mostenirii cinematografice si 
audiovizuale, garantarea accesului 
publicului european la aceasta 
mostenire si promovarea 
dialogului intercultural; 

Cresterea distributiei si a 
circulatiei creatiilor audiovizuale 
in interiorul si in afara Uniunii 
Europene, inclusiv printr-o 
cooperare mai puternica intre 
actori; 

Intarirea competitivitatii sectorului 
audiovizual european in cadrul 
unei piete europene competitive si 
deschise, favorabile crearii 
locurilor de munca, inclusiv prin 
promovarea legaturilor dintre 
profesionistii din domeniul 
audiovizual. 

Activitati eligibile 
•   Cresterea numarului 
productiilor audiovizuale: 
dobandirea si perfectionarea 
aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea creatiilor 
audiovizuale europene; 
•    Distribuirea si promovarea 
operelor audiovizuale europene; 
•    Proiecte pilot care sa asigure 
adaptarea acestui program la 
cerintele pietei. 

 

Beneficiari eligibili – Entitati din 
sectoarele cinematografiei si 
audiovizualului. 

intre 2.800 € si 
150.000 € / 
proiect 

 14.06.2017* 
in functie de 
apel. 

http://www.media
-
romania.eu/ctg_m
ediaro_46_pg_0.ht
m 
 

 
  

http://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
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30. S-A LANSAT AL TREILEA APEL DE PROIECTE ÎN CADRUL INTERREG EUROPA 2014 - 2020 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Cel mai nou apel de proiecte 
Interreg Europa 2014-2020 s-a 
deschis si este activ pana la 30 
iunie 2017. 

Proiectele trebuie sa trateze o 
tema de mai jos: 

 Cercetare si inovare 

 Competitivitate IMM 

 Economie cu emisii reduse de 
carbon 

 Protectia mediului si eficienta 
utilizarii resurselor 

 

Apelul este adresat autoritatilor 
publice si organizatiilor non-
profit: 

 Autoritatilor nationale, 
regionale sau locale 

 Altor organizatii cu 
responsabilitati in 
implementarea 
instrumentelor politicii 
regionale 

 Organizatiilor non-profit 
 

  30 iunie 2017 http://www.interr
egeurope.eu/apply
/ 
 

 
 
 
 

http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
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31. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE MIXTĂ, MECANSIMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE), 
TRANSPORT, 2017 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Cererea se refera la propuneri de proiecte de 
interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu 
finantare din Fondul european pentru investitii 
strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, 
a bancilor nationale de promovare sau a 
investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a 
creste la maximum efectul de parghie al implicarii 
si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste 
realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, 
principiul acordarii necumulative. 
Obiective specifice: 
Aceasta cerere de propuneri se adreseaza 
Proiectelor de Interes Comun (PIC) care contribuie 
la indeplinirea urmatoarelor obiective specificate 
din Regulamentul MIE: 
• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, construirea 
conexiunilor care lipsesc si, in particular, 
imbunatatirea tronsoanelor transfrontaliere;  
• Obiectiv 2: asigurarea unor sisteme de transport 
durabile si eficiente pe termen lung, in vederea 
pregatirii fluxurilor de transport viitoare 
preconizate, precum si favorizarea decarbonizarii 
tuturor modurilor de transport prin trecerea la 
tehnologii de transport inovatoare, cu emisii 
reduse de carbon si eficiente din punct de vedere 
energetic, optimizand totodata siguranta; 
• Obiectiv 3: optimizarea integrarii si a 
interconectarii modurilor de transport si sporirea 
gradului de interoperabilitate a serviciilor de 
transport, cu asigurarea totodata a accesibilitatii 
infrastructurilor de transport. 

Prioritaṭi si actiuni finantate: 
Pentru toate prioritatile din cadrul 
prezentei cereri proiectele trebuie sa 
combine fondurile MIE cu 
instrumentele financiare disponibile 
prin Fondul European de Investitii 
Strategice elaborat de Comisie si pus in 
aplicare de catre Banca Europeana de 
Investitii. 
 

 

Eligibilitate 
Tari/Regiuni – 
statele membre 
ale UE. 

Beneficiari – state 
membre, entitaṭi 
publice si private, 
iniṭiative comune 
si organizaṭii 
internaṭionale 
daca au acordul 
statului membru 
din care fac parte. 
 

1 miliard de 
euro 

 14 iulie 
2017 si 30 
noiembrie 
2017 

https://ec.europa.e
u/inea/en/connecti
ng-europe-
facility/cef-
transport/apply-
funding/2017-cef-
transport-
blending-map-call 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

 
 

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, județul 
Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean IALOMIŢA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa  
Tel/ Fax: 0343/101.139 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean ARGEŞ 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa 
Vasile Milea, nr. 1, et. 3, cam. 117, mun. Piteşti 
Tel.: 0248 /222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean PRAHOVA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, camerele 626 - 
627, Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean DÂMBOVIŢA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, 
cam. 101, mun. Târgovişte 
Tel. : 0345/ 100.018 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean TELEORMAN 

 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, Alexandria, judeţul 
Teleorman 
Tel.: 0247/311.201. int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 
 

Biroul judeţean GIURGIU 
 
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu 
Tel.: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti 
 
Adresa: Str. Romană nr. 28-30, etaj 1, Ploiesti, judetul Prahova ( in spatele Palatului 
Administrativ) 
Telefon: 031-824-94-72 
Fax: 031-824-94-70 
E-mail: polploiesti@adrmuntenia.ro 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
mailto:polploiesti@adrmuntenia.ro
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                                                 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE 
     Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare 

Monica CEAUŞESCU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Otilia RADU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Lidia ILIE, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Geanina MĂGUREANU Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
 Andreea DOGARU, Expert, Biroul judeţean GIURGIU 
Florina RĂŞCANU, Expert, Biroul judeţean IALOMIŢA 

Andrei DURAN, Expert, Biroul Județean PRAHOVA 
Mădălina GURUIANU, Expert, Biroul judeţean TELEORMAN 

E-mail: programe@adrmuntenia.ro 

Website : http://www.adrmuntenia.ro/ 

 
 

EDITOR: DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE 
SERVICIUL DEZVOLTARE 

Data publicării: 10 martie 2017 

 
   

 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la  apelurile de propuneri de 
proiecte  lansate în anul 2017 de Comisia Europeană. 
 Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia 
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
responsabile. 

Materialul va fi publicat lunar,  pe site-ul  http://www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la 
dispoziţia membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, mediului academic şi de cercetare, mediului de afaceri, 
reprezentanţilor autorităţi publice locale din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-
media de la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Dezvoltare la tel/ fax.: 0242-331 769 sau e-mail: 
programe@adrmuntenia.ro. 

mailto:programe@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:programe@adrmuntenia.ro

