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A. PROGRAME OPERAŢIONALE
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

AXA PRIORITARĂ OBIECTIVUL SPECIFIC
3, PRIORITATEA 3.1
CREȘTEREA
DE INVESTIțII 3.1 EFICIENȚEI
ENERGETICE
ÎN
CLĂDIRILE
REZIDENȚIALE,
CLĂDIRILE PUBLICE ȘI
SISTEMELE
DE
ILUMINAT
PUBLIC,
ÎNDEOSEBI A CELOR
CARE ÎNREGISTREAZĂ
CONSUMURI
ENERGETICE MARI

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Acțiunile ce urmează a fi implementate în
vederea atingerii obiectivului specific sunt
cele de realizare a sistemelor de producere
a energiei electrice prin:

În cadrul acestui apel,
solicitantul de finanţare
este
reprezentat
de
Administraţia
Fondului
pentru Mediu.

Instalarea
sistemelor
de
panouri
fotovoltaice (finanțabil în limita valorii
maxime eligibile de 5 000 euro/beneficiar
final, pentru o capacitate instalata de
minimum 3 kwp).

Valoare grant
Valoarea
eligibilă:

minimă

1 000 000 euro
Valoarea
totală:

maximă

50 000 000 euro

Contribuţia
solicitantului

Pentru
fiecare
dintre cele 7 regiuni
mai
puțin
dezvoltate, rata de
cofinanțare
acordată
prin
Fondul European de
Dezvoltare
Regională
(FEDR)
este de 85% din
valoarea
cheltuielilor eligibile
ale
proiectului,
respectiv 13% din
valoarea
cheltuielilor eligibile
ale
proiectului
reprezintă rata de
cofinanțare
din
bugetul de stat (BS).
Rata de cofinanţare
a beneficiarului este
de 2%.

Termen
limită

14
septembrie
2019,
ora 10:00

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte
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Axa
prioritară

AXA
PRIORITARĂ 3,
PRIORITATEA
DE INVESTIŢII
4e

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

OBIECTIVUL SPECIFIC
3.2 - REDUCEREA
EMISIILOR DE CARBON
ÎN ZONELE URBANE
BAZATĂ PE PLANURILE
DE
MOBILITATE
URBANĂ DURABILĂ

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul
Obiectivului specific 3.2, se va urmări în
principal:
îmbunătăţirea
eficienţei
transportului public de călători, a
frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs,
creşterea accesibilităţii, a transferului către
acesta de la transportul privat cu
autoturisme, precum şi a transferului către
modurile nemotorizate de transport. De
asemenea, se va urmări ca utilizarea
autoturismelor să devină o opțiune mai
puţin atractivă din punct de vedere
economic şi al timpilor de parcurs, faţă de
utilizarea transportului public/a modurilor
nemotorizate, creându-se în acest mod
condițiile pentru reducerea emisiilor de
echivalent CO2 din transport.

Cererea de finanțare
(inclusiv
anexele/modelele
la
cererea de finanțare)
completată
de
către
solicitant, face obiectul
verificării
eligibilității
solicitantului
și
a
proiectului,
pe
baza
criteriilor enumerate în
continuare și incluse în
Grila de verificare a
conformităţii
administrative
şi
eligibilității, prevăzută în
Anexa 3.2.2 la prezentul
ghid, precum și pe baza
criteriilor verificate cel
târziu în etapa de
implementare (secţiunea
6.6), după caz.

Valoarea
minimă
eligibilă:
500.000
euro*;
Valoarea maximă
eligibilă: 25.000.000
euro.

Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e,
Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele
subactivități/ activități care, printr-o
abordare integrată, vor contribui în mod
direct la reducerea emisiilor de dioxid de
carbon și de alte gaze cu efect de seră
(GES) , provenite din transportul rutier
motorizat
de
la
nivelul
municipiilor/orașelor şi a Z.F., generat, în
principal, de utilizarea extinsă a
autoturismelor
pentru
deplasarea
populaţiei
în
interiorul
municipiului/oraşului, dar şi pentru
deplasarea navetiștilor care au ca origine
sau
destinaţie
a
deplasărilor
municipiul/orașul în cauză.

Contribuţia
solicitantului

În ceea ce priveşte
cheltuielile eligibile
ale partenerilor
reprezentați de
unitățile
administrativteritoriale eligibile,
rata de cofinanțare
de la Bugetul de
stat reprezintă 13%
din valoarea
cheltuielilor eligibile
aferente
activităţilor proprii
din proiect, iar
cofinanțarea
proprie a fiecărui
partener este de
minimum 2% din
valoarea
cheltuielilor eligibile
aferente
activităţilor proprii
din proiect,
conform Acordului
de parteneriat.

Termen
limită

28.06.2019,
ora 12.00.

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

AXA PRIORITARĂ Obiectivul Specific 3.2
3, PRIORITATEA - Reducerea Emisiilor
DE INVESTIŢII 4e, De Carbon În Zonele
Urbane Bazată Pe
Planurile
De
Mobilitate
Urbană
Durabilă

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

În cadrul Priorității de investiții 4e,
Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele
activități/ subactivități care, printr-o
abordare integrată, vor contribui în mod
direct la reducerea emisiilor de dioxid de
carbon și de alte gaze cu efect de seră
(GES), provenite din transportul rutier
motorizat
de
la
nivelul
municipiilor/orașelor şi a Z.F., generat, în
principal, de utilizarea extinsă a
autoturismelor
pentru
deplasarea
populaţiei în interiorul municipiului/
orașului, dar şi pentru deplasarea
navetiștilor din Z.F., care au ca origine sau
destinaţie a deplasărilor municipiul/orașul
în cauză.

A.
Unităţi
administrativ-teritoriale
orașe/municipii,
cu
excepțiile menționate în
cadrul
secțiunii
2.6,
definite conform Legii
administraţiei
publice
locale
nr.
215/2001,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

Valoarea
minimă
eligibilă:
500.000
euro;
Valoarea maximă
eligibilă :
5
milioane
euro
pentru
orașele/
municipiile cu o
populație mai mică
sau egală cu 20.000
de locuitori;

B.
Forme
asociative – parteneriate,
respectiv:

- 5 milioane euro
pentru
orașele/
municipiile cu o
populație mai mică
sau
egală
cu
20.0001
de
locuitori;

- Parteneriatele dintre
unitățile
administrativteritoriale orașe/municipii
eligibile
Parteneriatele
dintre
unitățile
administrativteritoriale orașe/municipii
eligibile cu UAT comune
și/sau
cu
Unitatea
administrativ-teritorială
județul și/sau cu instituții
publice din subordinea
UAT
orașe/municipii/
parteneri eligibili care au
în
administrare
infrastructura rutieră.

Contribuţia
solicitantului

85% din valoarea
cheltuielilor eligibile
ale proiectului, rata
de cofinanțare din
bugetul de stat
reprezintă 13% din
valoarea
cheltuielilor eligibile
ale proiectului, iar
cofinanțarea din
partea solicitantului
este de minimum
2% din valoarea
cheltuielilor eligibile
ale proiectului.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

16 octombrie https://regio.ad
2019,
rmuntenia.ro/ap
ora 12:00
eluri-deproiecte

- 10 milioane euro
pentru
orașele/municipiile
cu o populație de
peste 20.000 de
locuitori;
- 20 milioane euro
pentru municipiul
Tulcea.
20 milioane euro
pentru municipiul
Tulcea;
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Axa
prioritară

AXA
PRIORITARĂ 4,
Prioritatea de
investiţii
4e,
POR/2018/4/4.
1/3/în
parteneriat cu
MDRAP

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

OBIECTIVUL SPECIFIC
4.1
Reducerea
emisiilor de carbon în
municipiile reședință
de județ prin investiții
bazate pe planurile de
mobilitate
urbană
durabilă

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Având în vedere domeniile de intervenţie
aferente Obiectivului Specific 4.1 din POR
2014-2020 , preluate din Anexa I a
Regulamentului (UE) nr. 215/2014,
activităţile sprijinite prin apelul cu numărul
POR/2018/4/4.1/3/în
parteneriat
al
Obiectivului specific 4.1 sunt prezentate
mai jos, în corespondență cu codurile
aferente :

Solicitanții de finanțare ai
proiectelor depuse în
cadrul
apelului
cu
numărul
POR/2018/4/4.1/3/în
parteneriat
aferent
Obiectivului specific 4.1
sunt reprezentaţi
de
parteneriatele constituite
dintre:

Valoarea
minimă
eligibilă:
500.000
euro*;
Valoarea maximă
eligibilă: 48.000.000
euro.

Achiziționarea
de
material
(tramvaie) - Codul 043;

rulant

Achiziționarea de troleibuze - Codul 043;
Achiziționarea de autobuze electrice Codul 043;
Achiziţionarea
şi
instalarea
punctelor/stațiilor de reîncărcare a
autobuzelor electrice - Codul 043;

• Ministerul Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice, ca
lider de parteneriat şi
partenerii:
• Unitățile administrativteritoriale
municipii
reședință de județ şi/sau
• Unitățile administrativteritoriale judeţe

Contribuţia
solicitantului

Rata
cofinanțării
publice suportate
de către M.D.R.A.P,
de la Bugetul de
stat,
este
de
minimum 15% din
valoarea
eligibilă
aferentă
activităţilor proprii
incluse în proiect.
Cofinanțarea
proprie a fiecărui
partener este de
minimum 2% din
valoarea
cheltuielilor eligibile
aferente
activităţilor proprii
din
proiect,
conform Acordului
de parteneriat.

Termen
limită

28 iunie
2019, ora
12.00.

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte

Achiziţionarea
și
instalarea
componentelor/sistemelor
de
bilete
integrate pentru călători („e-bilete” sau „eticketing”) - Codul 044;
Achiziţionarea
și
instalarea
componentelor/sistemelor
de
managementul traficului, precum și a altor
sisteme de transport inteligente (STI) Codul 044;
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Axa
prioritară

Axa prioritară 8
- 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
recreare,
precum
și
trecerea de la
serviciile
instituționale la
serviciile
prestate
de
colectivitățile
locale”.

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul Specific 8.3.
– „Creşterea gradului
de acoperire cu servicii
sociale”.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

1.construcţia/reabilitarea/modernizarea/ex
tinderea/dotarea infrastructurii de servicii
sociale fără componentă rezidențială,
destinată copiilor

Direcţiile Generale de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din
judeţele în care
funcţionează centrele de
plasament pentru care
sunt elaborate planuri
individuale de închidere.
Acestea (D.G.A.S.P.Curile) pot aplica singure
sau în parteneriat cu alte
entităţi-a se vedea
condițiile detaliate de
eligibilitate a solicitantului
(secţiunea 3.1Eligibilitatea solicitanţilor
şi a partenerilor).

2.
construcţia/reabilitarea/modernizarea/dot
area de case de tip familial pentru copii

Valoare grant
Valoarea minimă
eligibilă a unui
proiect este de
200.000 euro, iar
valoarea maximă
eligibilă este de
1.000.000 euro.

Contribuţia
solicitantului

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

Termen
limită

1 iulie 2019,
ora 12.00

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte

Rata cofinanţării
beneficiar: minim 2
% din totalul
cheltuielilor eligibile
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa
prioritară

6. Educație și
competențe

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
6.2 EDUCAȚIE DE CALITATE
ÎN CREȘE LA NIVEL
NAȚIONAL
O.S.6.2.
Cresterea
participarii la învatamântul
ante-prescolar si prescolar,
în special a grupurilor cu
risc de parasire timpurie a
scolii, cu accent pe copiii
apartinând
minoritatii
roma si a celor din mediul
rural
O.S.6.6. - Îmbunătățirea
competențelor
personalului didactic din
învățământul preuniversitar în
vederea promovării unor
servicii educaţionale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a unei
școli incluzive.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Activitățile eligibile sunt:
1. Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent
pentru educaţia şi îngrijirea copiilor antepreşcolari
(ex.
cadrul
de
management
instituţional, cadrul curricular metodologic
naţional, promovare de bune practici educaţionale
pentru Educație si Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP
etc.).
2. Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
învățământul ante-preșcolar, în special pentru
copiii aparținând minorității roma și copiii cu
dizabilități;
3. Promovarea de bune practici în aria facilitării
accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor
proiecte/programe
inițiate/dezvoltate
în
parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
4. Încurajarea mobilității personalului didactic
prin scheme de mobilitate profesională,
asigurarea unor programe de mentorat, în
vederea extinderii utilizării metodelor activparticipative de educație bazate pe noul
curriculum şi pe nevoile copiilor mici, în special în
cazul personalului care lucrează cu copiii
aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității
roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitățile dezavantajate socioeconomic;
5. Perfecționarea profesională specializată a
resurselor
umane
pentru
învățământul
antepreșcolar;
6. Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii

Solicitanţi
eligibili

Categoriile
de
solicitanți eligibili
sunt:
Ministerul
Educației Naționale
(MEN)
Partenerii eligibili
pot fi:
1)Agenţii,
structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordo
narea MEN şi alte
organisme publice
cu
atribuţii
în
domeniul educaţiei
şi
formării
profesionale,
inclusiv
asigurarea calității
în
învățământul
preuniversitar;
-Instituţii
de
învăţământ (ISCED
0-2)
acreditate,
publice şi private,
din reţeaua şcolară
naţională;
Furnizori
de
servicii
de
orientare,
consiliere, mediere
şcolară şi servicii

Valoare
grant
Valoarea
maximă eligibilă
a unui proiect
nu poate depăși
alocarea
financiară
(3.548.271
euro)

Contribuţia
solicitantului

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
din totalul
costurilor
eligibile este
următoarea:
15% - categoria
de solicitanți
eligibili;

Termen limită
Dată lansare:
20.08.218, ora
16.00
Dată închidere:
30.12.2019

Informaţii
suplimentare

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI
(ex activități de formare care promovează
incluziunea, activități de formare în aria elaborării
de resurse educaționale deschise pentru
facilitarea implementării curriculumului revizuit,
activități de formare pentru echipele manageriale
în aria monitorizării impactului măsurilor privind
creșterea accesului la educație etc).

Solicitanţi
eligibili

alternative, publici
şi privaţi;
Autoritățile
publice locale cu
atribuții
în
domeniul educaţiei
de
nivel
preuniversitar;
- ONG-uri;
-Instituții/agenții
guvernamentale cu
atribuții
în
domeniul incluziunii
sociale;
- Parteneri sociali
din
învățământul
preuniversitar (ex.
organizaţii
sindicale).

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
Axa prioritară
1. Îmbunătățirea
mobilității prin
dezvoltarea
rețelei TEN-T și a
metroului

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

1.2. Dezvoltare
TEN-T centrală feroviar

- 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
mare viteză;
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

1.3
Îmbunătățirea
condițiilor de
navigație,
dezvoltarea
infrastructurii
portuare și a
infrastructurii
locale
intermodale/mu
ltimodale

- Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale
Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe
TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi
nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii
pe Dunăre;

Solicitanţi
eligibili

- Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor
situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv
componente aferente transportului intermodal și
suprastructură;

- Administratorul
infrastructurii de
transport feroviar,
desemnat conform
legislaţiei în vigoare,
cu atribuţii în
dezvoltarea
proiectelor de
investiţii;
- Parteneriate cu alţi
potenţiali beneficiari;
- Ministerul
Transporturilor;
- Alte structuri
desemnate prin
ghidul solicitantului
- Administratorii
canalelor navigabile
şi administratorii
porturilor maritime şi
fluviale, desemnaţi
conform legislaţiei în
vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea
proiectelor de
investiţii, operatori
portuari;

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

- Parteneriate cu alţi
potenţiali beneficiari;
- Ministerul

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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:
30.05.2016
–
31.12.2022

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

256 MIL EURO

A. Pentru
beneficiarii
finanțați din
bugetul de stat /
bugetul
Ministerului
Transporturilor
(75% FEDR + 25%
buget de stat)
Contribuţia)

Perioada
de
depunere:
15.12.
2017, –
31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
B. Pentru
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Axa prioritară

2 Dezvoltarea
unui sistem de
transport
multimodal, de
calitate, durabil şi
eficient

Domeniu de
intervenţie

2.4
Îmbunătățirea
condițiilor de
navigație,
dezvoltarea
infrastructurii
portuare și a
infrastructurii
locale
intermodale/mu
ltimodale

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Transporturilor.

Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale
şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de
transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la
transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi
fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele
multimodale;
Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii și
suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale
de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea
oferirii de condiţii optime pentru pentru transportul
naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii
portuare şi alte echipamente.

Administratori de
infrastructură de
transport pentru
toate modurile

Contribuţia
solicitantului

beneficiarii
finanțați de la
bugetele locale
(75% FEDR + 23%
buget de stat)
Contribuţia)

133,20 MIL EURO

• Autorităţile publice
locale
• Operatori portuari
• Operatori de
terminale
intermodale

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 2%
A. Pentru
beneficiarii
finanțați din
bugetul de stat /
bugetul
Ministerului
Transporturilor
(75% FEDR + 25%
buget de stat)
Contribuţia)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada
de
depunere:
15.12.
2017, –
31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

Perioada de

http://www.fond

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
B. Pentru
beneficiarii
finanțați de la
bugetele locale
(75% FEDR + 23%
buget de stat)
Contribuţia)

2.7 Dezvoltarea

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a

- Autoritatea

Bugetul apelului este

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 2%
75% Fondul de
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Axa prioritară

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

transportului
feroviar

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 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

responsabilă cu
realizarea reformei
feroviare (MT/ARF)
- Administratorul
infrastructurii de
transport feroviar de
interes naţional.
- Ministerul
Transporturilor
- Alte categorii de
beneficiari relevante

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

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

depunere:
30.05.2016
–
31.12.2022

uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

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 compostare
şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare
mecano-biologică ş.a.

- Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară prin
Consiliile Județene/
Primăria Municipiului
Bucureşti
-Ministerul Mediului
și instituții publice cu
responsabilități în
domeniul
managementului
deșeurilor

Bugetul alocat
apelului este de
131,59 milioane
euro.

Pentru beneficiari
autorități publice
locale: 85%
Fondul de
Coeziune, 13%
buget de stat şi
2% buget local.

Perioada
de
depunere:
31 mai
2019 – 31
decembrie
2021

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

Pentru beneficiari
instituții centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:
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Axa prioritară

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

Domeniu de
intervenţie

4.1 Refacerea
ecosistemelor
degradate (OS
4.1 „Creşterea
gradului de
protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate” –
ecosisteme
degradate)

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

- 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).

-Ministerul Mediului/
Administrația
Fondului de Mediu
pentru proiecte de
închidere a
depozitelor
neconforme de
deșeuri industriale
periculoase și
nepericuloase.

- 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
- Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de
ape curgătoare și a serviciilor furnizate
- Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a
serviciilor furnizate
- Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a
serviciilor furnizate

-Regia Națională a
Pădurilor - Romsilva,
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare
în Silvicultură "Marin
Drăcea", Regia
Autonomă
„Administrația
Patrimoniului
Protocolului de Stat,
institute publice de
cercetare sau
instituții de
învățământ de stat
cu profil silvic, regii
autonome de interes
local care
administreaza
conform Codului
silvic fondul forestier
proprietate publică a
unităţilor
administrativteritoriale
-Administraţia
Naţională «Apele
Române» în calitate

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

(85% FEDR + 15%
buget de stat)
Contribuţia)

Perioada
de
depunere:
14.12.
2018, ora
10.00 –
31.12.2020,
ora 10.00

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

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

75,2 MIL EURO
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%

12

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

4.2 Creșterea
nivelului de
evaluare și
monitorizare a
calității aerului
la nivel național

Sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:
1. Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de
echipamente de monitorizare a poluanților și
instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi,
pentru care până în acest moment nu există
determinări;
2. Dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere
a emisiilor de poluanți în aer;
3. Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu
cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluanților emiși în aer

4.3
Decontaminarea
siturilor poluate

Sunt vizate proiecte noi de investiții pentru
decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi

Solicitanţi
eligibili

de administrator al
apelor din domeniul
public
- Agenția Domeniilor
Statului în calitate de
administrator al
pajiștilor proprietate
publică a statului,
unități administrativ
teritoriale în calitate
de administratori ai
pajiștilor proprietate
publică a comunelor,
orașelor, etc
- Administratori
desemnați în
condițiile legii și /sau
proprietari de peșteri
aflate în proprietate
publică
Ministerul Mediului,
individual sau în
parteneriat.

Autorităţile publice
sau alte organisme
publice, inclusiv

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15.294.118 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

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

Perioada
de
depunere
21.01.2019
–
31.12.2020

http://www.fond
uri-structurale.ro

5.716.409 €
(alocare indicativă
fara rezerva de

1. Pentru
beneficiari
instituții centrale,

Perioada
de
depunere

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
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Axa prioritară

Axa prioritară 5
Promovarea
adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea şi
gestionarea
riscurilor

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

istoric
(OS 4.3.
Reducerea
suprafețelor
poluate istoric)

asigurarea calităţii solului în vederea protejării
sănătăţii umane.

structuri
subordonate
acestora, pentru
situri contaminate
istoric aflate în
proprietate sau puse
la dispoziţia acestora
de către proprietar –
printr-un act juridic în vederea
implementării
proiectului.

performanță)

finanțate de la
bugetul de stat:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 15%
contribuția
beneficiarului
(buget de stat)
2. Pentru
beneficiari
autorități publice
locale / instituții
subordonate
acestora,
finanțate de la
bugetul de local:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 13%
buget de stat şi
2% buget local

09.07.2018
–
31.12.2020

ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

5.1.
Managementul
riscului la
inundatii si
eroziunea
costiera

A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații
A1. Proiecte de investiții
- Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea
inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de
ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor
generate de creșterea incidenței evenimentelor
extreme;
-Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi
avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe
în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor
materiale;
- Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de
prevenire a inundațiilor;
- Realizarea de măsuri structurale de protecție

Ministerul Apelor şi
Pădurilor în
parteneriat cu
structurile
specializate să
implementeze
măsurile specifice din
cadrul PMRI (ex.
Administrația
Națională “Apele
Române”
și administrațiile
bazinale
subordonate; Regia

Fondurile alocate
pentru finanţarea
proiectelor din OS
5.1 în cadrul
prezentui apel de
proiecte acoperă
necesarul de
finanțare pentru
proiectele fazate
6.700.000 euro.
Proiecte de investiţii
– 420 mil. Euro
Proiecte vizând
capacitatea de

15% (buget de
stat - conform
OUG nr. 40/2015
la art. 6
alin. (3))

Solicitările
se vor
primi în
perioada
03.01.2018
02.07.2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

5.2.
Consolidarea
capacității de
reacție în caz de
dezastre

Acţiuni/operaţiuni eligibile
împotriva riscului la inundații, acolo unde
infrastructura
verde nu este suficientă, prin construirea ori
reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului
unor fenomene meteorologice extreme.
A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare
a riscului la inundații
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020
- Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări,
rapoarte, manuale de bună practică pentru
managementul barajelor
- Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic
(dezvoltare coordonată şi management integrat al
activităţilor privind apa, terenurile şi resursele)
- Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la
inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe
termen mediu şi lung sau în planurile de
management al riscului la inundaţii
- B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere
B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative
ale eroziunii costiere asupra plajelor și activități de
reabilitare și protecție a plajelor
B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020
C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor
riscuri
- Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice
riscurilor identificate prin evaluarea națională și/sau
prin planul de acțiune de adaptare la schimbări
climatice.
- Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru
situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament
de intervenţie care să permită reducerea timpului de
intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de
dezastru major, protecţia personalului de intervenţie,

Solicitanţi
eligibili

Natională a Pădurilor
- Romsilva, Agenţia
Naţională
de Îmbunătăţiri
Funciare etc.) pentru
acțiuni de tip A;
MAP în parteneriat
cu structurile
specializate să
implementeze
măsurile specifice din
cadrul PMRI (ex.
Administrația
Națională “Apele
Române”
și administrațiile
bazinale
subordonate; Regia
Natională a Pădurilor
- Romsilva, Agenţia
Naţională
de Îmbunătăţiri
Funciare etc.) pentru
acțiuni de tip A;
Administrația
Națională de
Meteorologie pentru acțiunile de
tip A specifice ANM;
- Administrația
Națională “Apele
Române” pentru
acțiuni de tip B.
Inspectoratul
General
pentru
Situaţii de Urgenţă şi
instituţiile aflate în
subordine

Valoare grant
management a
riscului la inundaţii
30 mil. euro

70.000.000 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

85% Fond de
Coeziune + 15%
buget de stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termen de
depunere:
25 iunie
2018 - 25
iunie 2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea
mediului, prin achiziționarea de echipamente și
mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de
tip multi-risc
- Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de
pregătire a personalului din serviciile de urgenţă
profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi
poligoanelor specializate de pregătire în domeniile
CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea
de muniţie, prin:
a) Construcția/reabilitarea unor centre și poligoane de
pregătire a personalului din serviciile de urgență
pentru intervenții de tip multi-risc
b) Dotarea cu echipamente și materiale cu caracter
permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de
pregătire construite/reabilitate în domeniile de
competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare –
salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime,
prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică

Solicitanţi
eligibili

Serviciul
de
Telecomunicații
Speciale
- Instituţii
specializate care pot
interveni pentru
gestionarea unor
situații de urgență
specifice, numai în
parteneriat cu IGSU.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

ogramuloperationalinfrastructuramare

- Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor
şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării
interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul
gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și
dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și
coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor
de comunicații și a echipamentelor aferente acestora;
- Construirea și dotarea unor centre regionale de
intervenție multi-risc în vederea asigurării unui
răspuns oportun și eficient la nivel regional și
completarea și dotarea centrelor rapide de
intervenție, prin achiziționarea de sisteme informatice
ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz
de urgență
- Alte tipuri de activități:
a) Activități vizând creşterea gradului de
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Axa prioritară

Axa prioritară 6
Promovarea
energiei curate şi
eficienţei
energetice în
vederea susţinerii
unei economii cu
emisii scazute de
carbon

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
conştientizare în legătură cu riscul producerii
dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de
investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din
cheltuielile investiționale
b) Managementul de proiect, ca parte integrantă
a proiectelor de investiții;
c) Activitățile de informare și promovare a
proiectului, conform regulilor de informare și
publicitate

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

6.1 Creşterea
producţiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate
(biomasă, biogaz,
geotermal) sectorul
distribuţie

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi
eligibile:
1. Modernizarea reţelelor de distribuţie energie
electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV
2. Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică
cu o tensiune nominală de până la 110 kV
3. Activitatea de întărire a rețelei electrice în amonte
de punctul de racordare;
4. Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus
pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul
dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea
preluării energiei produse din resurse regenerabile în
condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, în
conformitate cu OS 6.1-sectorul distribuție. Din
această categorie pot face parte proiecte-pilot microgrid, cu soluții specifice rețelelor inteligente: stocarea
energiei, flexibilitate, etc.

Operatorii
de
distribuţie/transport
a energiei electrice
care preiau energie
produsă din resurse
regenerabile
de
energie

18.373.317,37 euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

-

Termen
limită - 01
iulie 2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

6.1. Creşterea
producţiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate
(biomasă, biogas,
geotermal) –

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de
producţie a energiei electrice și/sau termice din
biomasă şi biogaz
- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de
producţie a energiei termice pe bază de energie
geotermală

- Unităţi
administrativ
teritoriale (UAT)/
subdiviziunile
administrativteritoriale care
produc energie
termică în scopul

83.858.824 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% FEDR + 15%
buget de stat.

Termen
limită - 01
iulie 2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructura-
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

sectorul
producţie
(OS 6.1)

6.2 Reducerea
consumului de
energie la nivelul
consumatorilor
industriali

Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme
de monitorizare a consumului de energie la
întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și
pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie,
localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea
potenţialului de reducere a consumului de energie si
pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a
eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre
solicitant, inclusiv:
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software):
senzori pentru instrumente de măsură şi/sau
instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru
date de proces industrial;
RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare
date din proces industrial sau din câmp, sistem de
comunicare date, staţie;
- Sistem de comunicare date;

Solicitanţi
eligibili

furnizării în reţeaua
de transport şi
distribuţie.
- Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară
(ADI) care produc
energie termică în
scopul furnizării în
reţeaua de transport
şi distribuţie.
- Societăţile,
constituite conform
prevederilor Legii nr.
31/1990, republicată,
cu modificările şi
completările
ulterioare.
Societăţile cu
personalitate juridică
(denumite în
continuare societăți)
din industrie cu
consumuri de peste
1.000 tep/an
(definite drept mari
consumatori de
energie, conform
ANRE) care trebuie
să implementeze
sisteme de
monitorizare în
vederea identificării
rapide a soluţiilor
non-cost de reducere
a consumurilor şi
care trebuie să
deţină un instrument

Valoare grant

7.884.197 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

85% FEDR + 15%
buget de stat.

Termen
limită - 01
iulie 2019

Informaţii
suplimentare

mare

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile
şi care este legată de toate echipamentele şi
subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor,
recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau
optimizarea acestor acţiuni.
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare
implementării proiectului (ex. autolaboratoare de
măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

puternic de urmărire
şi cuantificare a
efectelor pozitive ale
aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei
energetice

6.3 Măsurare
inteligentă a
consumului de
energie la
consumatori
casnici

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi
eligibile:
- Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a
energiei electrice (subsisteme de măsurare,
subsisteme de transmitere a informaţiilor/datelor,
subsisteme
de
gestiune/management
a
informaţiilor/datelor colectate și stocate în contoare),
incluzând toate elementele componente ale unui
sistem de măsurare inteligentă;
- Modernizarea/retehnologizarea şi/sau extinderea
rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune (ex.
stații de transformare cu echipamentele aferente,
rețeaua de distribuție, posturile de transformare) și
integrarea echipamentelelor îintr-un sistem SCADA,
aferente zonei omogene din proiectul propus;
- Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate
eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că
sunt absolut necesare realizarii implementării
sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu
OS 6.3.

6.4. Creșterea
economiilor în
consumul de
energie primară
produsă în

- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de
cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe
gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori
- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de
cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze

Operatorii
concesionari
de
distribuţie
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 electrice,
cu modificările şi
completările
ulterioare, în vigoare
la data depunerii
solicitării).
- Societăţi comerciale
din industrie /
reprezentantul
desemnat al unui
parc industrial

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

33.117.647 euro

-

Termen
limită - 01
iulie 2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

63.529.412 E
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% FEDR + 15%
buget de stat

Termen
limită - 01
iulie 2019

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr

(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)
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Axa prioritară

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

176.470.588 euro
alocare neta pentru
Proiectul major de
termoficare în
municipiul București

sisteme de
cogenerare de
înaltă eficienţă
(OS 6.4)

reziduale provenite din procese industriale la nivelul
întreprinderilor

(administratorul
parcului sau
distribuitorul de
energie al parcului)
(codul CAEN urmează
a fi definit prin
Ghidul solicitantului),
înregistrând
consumuri de peste
200 tep/an, care pot
dovedi condiţiile
cerute proiectelor de
cogenerare şi/sau
care intenţionează să
valorifice potenţialul
termic al gazelor
reziduale provenite
din procese
industriale şi care pot
dovedi un necesar
util de energie
termică pentru
procesele industriale
cu o durată de minim
4.000-5.000 h/an

7.2. Creșterea
eficienței
energetice la
nivelul
sistemului
centralizat
de termoficare
în Municipiul
București

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de
transport şi distribuție 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

Municipiul
București.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Valoarea maximă
a finanţării
acordate pentru
costurile totale
eligibile 100%
(85% FEDR + 15%
buget de stat)
Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 2%

09 iunie
2016 - 31
decembrie
2019

Informaţii
suplimentare

ogramuloperationalinfrastructuramare

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
scopul reducerii acestora;
- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a
racordurilor şi a elementelor constructive;
- Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip
SCADA).

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020

21

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

Domeniu de
intervenţie

Acțiune: 1.1.3
Crearea de
sinergii cu
acţiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internaţionale

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de
cercetare cât și pentru întreprinderi
1. RO-ECSEL

2. COMPLEMENT

3. RO-EIT
4. RO-ESFRI-ERIC
5. FINALIST-IMM

6. CATEDRA -ERA

Solicitanţi
eligibili

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

Valoare
grant

Grantul se
acordă în
funcţie de
tipul de
proiect:

- RO-ECSEL
6 mil lei
COMPLEMEN
T
9 mil lei
- RO-EIT
2 mil lei

-

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023

Informaţii
suplimentare

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4200/com
petitii-apelurideschise-poc2014-2020-axa1

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023

- RO-ESFRIERI
4,5 mil lei
- FINALISTIMM 11 mil
lei

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023

- CATEDRAERA
20 mil lei

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
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Axa prioritară

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

Domeniu de
intervenţie

2.3.1. Proiecte
Big Data
(2c. Consolidarea
aplicaţiilor TIC
pentru eguvernare, eînvăţare, eincluziune, ecultură, esănătate)

Acţiuni/operaţiuni eligibile
7. TEAMING

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.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 /

Solicitanţi
eligibili

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

Valoare
grant

- TEAMING
20 mil lei
Valoarea
totală a
oricărui tip de
proiect din
cadrul acestei
acțiuni
(costuri
eligibile şi
neeligibile)
nu poate
depăşi
echivalentul
în lei a 50
milioane
euro.
Valoarea
minima este
de 1 milion
euro
(echivalentul
în lei =
4.500.000
lei), valoarea
maximă este
de 26
milioane euro
FEDR
(echivalentul
in lei =
117.000.000
lei)

Contribuţia
solicitantului

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

Termen
limită

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023

9 iunie 2016 –
31 decembrie
2020

Informaţii
suplimentare

http://www.finant
are.ro/s-a-lansatapelul-deproiecte-pentruactiunea-2-3-1sectiunea-bigdata.html
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiunea 2.3.1 –
Consolidarea
şi
asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de eguvernare 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 – Proiecte
fazate

Acţiuni/operaţiuni eligibile
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.

Solicitanţi
eligibili

susţinerea
activităţilor legate
de evenimentele de
viaţă.
2. Parteneriate
între cei menţionati
mai sus - în funcţie
de logica
responsabilităţilor
administrative şi
eficienţa
operaţională.

Valoare
grant

Tip proiect – PROIECTE FAZATE

Agenția
pentru
Agenda Digitală a
României

Alocarea
pentru acest
apel – este de
27,5 mil lei
corespunzăto
are bugetului
alocat fazei II
pentru
fiecare
proiect

SECTIUNEA Consolidarea şi asigurarea
interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor
Activităţi finanţabile:
a) Crearea / dezvoltarea și de sisteme de eGuvernare
legate de evenimente de viață

Agenția Națională
de Cadastru și
Publicitate
Imobiliară

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- pentru celelalte
categorii de
solicitanţi
contribuţia
Se va realiza în
baza unei pro-rate
la nivel de regiuni
de dezvoltare

28 iunie 2016 –
31 decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate

cei finanţaţi doar
din fonduri
proprii) valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile şi 2% rata
de cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.

- Dezvoltarea de sisteme informatice și/sau
infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață;
- Realizarea interoperabilității bazelor de date aferente
evenimentelor de viață.
Open Data
Proiectele trebuie sa asigure simultan:
a) Publicarea în portalul naţional de date deschise
data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor
publice;
b) Securitatea la nivelul infrastructurilor /
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Acţiunea 2.3.1
Consolidarea
şi
asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de eguvernare 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
Acţiunea 2.3.1 –
Consolidarea
şi
asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de eguvernare tip 2.0
centrate
pe
evenimente din
viaţa cetăţenilor
şi întreprinderilor,

Acţiuni/operaţiuni eligibile
back-up.
Secţiunea E-Guvernare şi INTEROPERABILITATE
- derularea activităţilor necesare realizării achiziţiilor
specifice proiectului
- derularea activităţilor necesare pentru asigurarea
informării şi publicităţii proiectului
- derularea activităţilor necesare implementării
proiectului
- derularea activităţilor necesare instruirii/formării
profesionale specifice
- derularea activităţilor specifice managementului de
proiect

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Ministerul
Afacerilor Interne în
parteneriat cu:
Serviciul
de
Telecomunicaţii
Speciale
Ministerul
Comunicaţiilor
şi
Societăţii
Informaţionale
- MDRAPFE
Ministerul
Afacerilor Interne
Autorităţi
ale
administratiei
publice centrale

Alocarea
pentru acest
apel este de
50,68
milioane euro
FEDR

- beneficiarii
finanţaţi integral
de la bugetul de
stat finanţarea
este 100% din
cheltuielile
eligibile
- pentru celelalte
categorii de
solicitanţi eligibili
– contribuţia
beneficiarului este
de 2%

Perioadă
depunere
27 noiembrie
2017 – 31
decembrie 2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate

OFICIUL NAȚIONAL
AL
REGISTRULUI
COMERȚULUI

Valoarea
maximă
nerambursabi
lă este de 25
milioane euro
FEDR

- Dacă beneficiarul
este finanţat
integral de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
şi de sănătate
valoarea finanţării
nerambursabile
este de 100%

Data
deschidere apel
06.02.2018, ora
09:00 – deschis
până la
epuizarea
bugetului
alocat

http://www.fond
uriue.ro/presa/nouta
ti-amoi/details/6/387

- derularea activităţilor necesare achiziţiei de servicii de
auditare tehnică şi financiară intermediară/finală a
proiectului

SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ
1. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru
asigurarea
managementului
de
proiect,
execuția/implementarea proiectului,
2. Achiziţionarea serviciilor de management de proiect,
3. Asigurarea interconectării/accesului la date pentru
diferite instituții publice, pe baza analizei privind
situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice
adecvate,
4.
Achiziţionarea/instalarea
elementelor
de
infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a
software-ului de bază (software pentru preluarea,
stocarea şi analiza informaţiilor, realizarea rapoartelor

- Dacă beneficiarul
este finanţat atât
de la bugetul de
stat, bugetul
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

dezvoltarea cloud
computing
guvernamental şi
a
comunicării
media sociale, a
Open Data şi Big
Data

Acțiunea 2.3.1.
Consolidarea
și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor
de
e‐guvernare tip
2.0 centrate pe
evenimente din
viața cetățenilor
și întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental și
a
comunicării
media sociale, a
Open Data şi Big

Acţiuni/operaţiuni eligibile
în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate
de către ONRC) şi de securitate la nivelul
infrastructurilor/echipamentelor,
5. Dezvoltarea şi testarea funcţionalităţilor întregului
sistem, inclusiv testarea sistemului împreună cu
beneficiarul,
7. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate,
8. Achiziţia de servicii de consultanţă și asistență
tehnică, avize, acorduri, autorizaţii,
9. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare
profesională specifică,
10. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară /
finală a proiectului.

SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA
Activitati eligibile:
- Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a
altor dispozitive aferente, justificate din punct de
vedere al implementării proiectului
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor
structuri de date existente, achiziţionarea şi
implementarea de soluţii de semnătură electronică.
- Activități necesare informării şi publicității proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală
și prezentului ghid al solicitantului;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de
consultanţă
- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza
produsele implementate/achiziţionate şi cel care va
asigura mentenanţa;

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

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

Alocarea
indicativă
pentru acest
apel este de
23.952.760
euro FEDR,
echivalentul
în
lei
–
110.752.771,
69 la cursul
inforeuro din
luna august.

Contribuţia
solicitantului

asigurărilor sociale
şi de sănătate, cât
şi din fonduri
proprii, precum şi
dacă este finanţat
doar din fonduri
proprii) valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile, iar 2%
reprezintă rata de
cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.
Dacă
solicitantul/parten
erul este finanţat
integral de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
şi de sănătate
valoarea finanţării
nerambursabile
este de 100% din
cheltuielile
eligibile.
Dacă
solicitantul/parten
erul este finanţat
atât de la bugetul
de stat, bugetul
asigurărilor sociale
şi de sănătate, cât

Termen
limită

depunere
continuă
incepand cu 06
septembrie
2018
–
31
decembrie 2020

Informaţii
suplimentare

http://www.fond
uriue.ro/presa/nouta
ti-amoi/details/6/544/a
m-pocanun%C8%9B%C4
%83-lansareaapelului-deaferentac%C8%9Biunii-23-1-consolidarea%C8%99iasigurareainteroperabilit%C
4%83%C8%9Biisistemelorinformaticededicateserviciilor-de-
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Data

2.3.3. Secţiunea
E-CULTURĂ

Acţiuni/operaţiuni eligibile
- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv
activitatea echipei interne de proiect;
- Activități de achiziție a serviciilor de auditare
intermediară/finală,
financiară
(conform
reglementărilor naţionale) și tehnică

Solicitanţi
eligibili

susţinerea
activităţilor legate
de evenimentele de
viaţă.
Parteneriate între
cei menţionati mai
sus

Valoare
grant

Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA ECULTURA

1. Autoritățile
administrației
publice centrale cu
responsabilităţi în
domeniile cultură și
TIC

Alocarea
indicativă
pentru acest
apel este de
10 milioane
euro din
FEDR, din
care maxim
600.000 euro
din FEDR
pentru
intervenţii în
zona ITI.

Prin aceasta secțiune se finanţează:
1.Achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv
dezvoltare de software;
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. Activitatea echipei interne de proiect;

2. Parteneriate
între cei menţionati
mai sus - în funcţie
de logica
responsabilităţilor
administrative şi
eficienţa

Contribuţia
solicitantului

şi din fonduri
proprii, precum şi
dacă este finanţat
doar din fonduri
proprii, valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile, iar 2%
reprezintă rata de
cofinanțare
eligibilă a
solicitantului/part
enerului

-

Termen
limită

Apel deschis
începând cu
28.03.2017.
Apel de
proiecte cu
depunere
continuă până
la epuizarea
bugetului

Informaţii
suplimentare

e%E2%80%90guv
ernare-tip-2-0centrate-peevenimente-dinvia%C8%9Bacet%C4%83%C8%
9Benilor%C8%99i%C3%AEntreprind
erilor,dezvoltareacloud-computingguvernamental%C8%99i-acomunic%C4%83ri
i-media-sociale,-aopen-data%C5%9Fi-bigdata%E2%80%93sec%C8%9Biuneae-guvernare%C8%99i-opendata
http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

2.3.3 Secțiunea EEDUCAȚIE

Acţiuni/operaţiuni eligibile
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară /
finală a proiectului.
7. Activitatea de digitizare
Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, eincluziune, e-sănătate și e-cultură
Sectiunea E- EDUCAȚIE
Tipuri de proiecte:
Proiect 1 –
SISTEM INFORMATIC DE
MANAGEMENT AL
ȘCOLARITATII (SIMS)
Proiect 2 – WIRELESSCAMPUS
Proiect 3 – PORTALUL
NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI
”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ
VIRTUALĂ”

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

- Ministerul
Educației Naționale,
cu partener
Ministerul
Comunicațiilor și
Societății
Informaționale,
posibil
partener Serviciul
de Telecomunicaţii
Speciale
- Agenția de
Administrare a
Rețelei Naționale
de
Informatică pentru
Educație și
Cercetare, cu
partener
Ministerul Educației
Naționale, posibil
partener Serviciul
de Telecomunicaţii
Speciale
- Agenția de
Administrare a
Rețelei Naționale
de
Informatică pentru
Educație și
Cercetare, cu
partener
Ministerul Educației
Naționale, posibil
partener Serviciul

Proiect 1 25.350.000
Euro
Proiect 2 38.000.000
Euro
Proiect 3 29.600.000
Euro

operaţională.

Contribuţia
solicitantului

-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere
20.03.2018 31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

2.3.3 Secțiunea ESĂNĂTATE

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Activități eligibile:
-Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a
altor dispozitive;
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor
structuri de date existente, achiziţionarea şi
implementarea de soluţii de semnătură electronică,
back up şi recovery.
- Activități de upgrade a liniilor de comunicații;
- Activități necesare informării şi publicității proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală
și prezentului ghid al solicitantului;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de
consultanţă;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de
consultanţă;
- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv
activitatea echipei interne de proiect;

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Ministerul
Sănătății/Casa
Națională de
Asigurări de
Sănătate - în
parteneriat cu
Ministerul
Comunicațiilor și
Societății
Informaționale.

30.000.000
euro FEDR

de Telecomunicaţii
Speciale

Contribuţia
solicitantului
Dacă
solicitantul/parten
erul este finanţat
atât de la bugetul
de stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi din
fonduri proprii,
precum şi dacă
este finanţat doar
din fonduri
proprii, valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

01 octombrie
2018 – 31
decembrie 2023

http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2
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5. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Axa prioritară 1
Administrație
publică și sistem
judiciar eficiente

Obiectiv Specific
1.3: Dezvoltarea și
implementarea de
sisteme standard și
instrumente
moderne și
eficiente de
management la
nivelul instituțiilor
din sistemul
judiciar.

Sistem de management strategic și operaţional,
integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie
ce privesc administrarea justiţiei.
Capacitate instituţională consolidată la nivelul
sistemului judiciar pentru creşterea
performanţei instituţionale, inclusiv pentru
continuarea punerii în aplicare a noilor coduri.

-Consiliul Superior al
Magistraturii;
-Institutul Naţional al
Magistraturii;
-Școala Naţională de Grefieri;
-Inspecţia Judiciară; • Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie; • Direcţia
Naţională Anticorupţie; • Direcţia
de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism; • Ministerul Justiţiei; •
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie;
• Administraţia Naţională a
Penitenciarelor;
• Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie; • Agenţia Naţională
de Administrare a Bunurilor; •
Direcţia Naţională de Probaţiune;
• Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului; • Institutul Naţional
de Expertize Criminalistice.

Alocare
financiară
eligibilă de
160.000.000,0
0 lei.

Perioada de
depunere de
fișe de proiect
– 18.04.2018
20.09.2019
Perioada de
depunere de
cereri de
finanțare –
18.04.2018
20.12.2019

Autoritatea de
Management –
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Administraţiei
Publice, Direcţia
pentru
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
Pentru
informaţii
suplimentare se
pot consulta
paginile de
internet:
http://www.md
rap.ro/
www.fonduriue.ro
www.fonduriad
ministratie.ro

Obiectivul specific
1.4. Creșterea
transparenței și
responsabilității
sistemului de
achiziții publice în
vederea aplicării
unitare a normelor
și procedurilor de

Măsuri care urmăresc să îmbunătățească, cadrul
legal și instituțional în domeniul achizițiilor
publice:
• dezvoltarea de mecanisme și
proceduri care urmăresc să
îmbunătățească cooperarea intra și
inter-instituțională;
Sprijin pentru măsuri care să vizeze
îmbunătățirea pregătirii și managementului

Oficiul National pentru Achiziții
Centralizate

Prezenta
cerere de
proiecte, în
cadrul
mecanismului
noncompetitiv,
este cu termen
limită de

Termenul
limită de
depunere a
fișelor de
proiect este 26
iulie 2019, ora
14.00, iar
termenul de
depunere a

http://www.poc
a.ro/cadrustrategic/cerere
a-de-proiectenr-ip16-2019mysmis-poca611-1-4/

Pot fi parteneri eligibili
următoarele instituții:
-autorități și instituții publice
relevante pentru domeniul
achiziții publice,
-autorități administrative

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

achiziții publice și
reducerea
neregulilor în acest
domeniu

procedurilor de achiziții publice și asigurarea
executării corecte a contractelor:
• actualizarea/revizuirea ghidurilor de
bune practici utilizate pentru
derularea procedurilor de achiziții
publice;
• identificarea de măsuri pentru
dezvoltarea unei piețe de achiziții mai
competitive;
• stabilirea de sisteme de monitorizare
și gestionare a achizițiilor publice;
• accesibilizarea și apropierea de
utilizatori a practicii judiciare, în
special a deciziilor CNSC;
• dezvoltarea de măsuri pentru
promovarea achizițiilor verzi;
• identificarea și promovarea bunelor
practici;
• susținerea dezvoltării de documente
strategice.
Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor
personalului din autoritățile și instituțiile publice
(inclusiv decidenți politici):
• training, (ex. privind prospectarea
pieței, estimarea valorii contractului,
probleme specifice de legislație UE –
ex. modificări ale contractelor,
pregătirea specificațiilor tehnice,
definirea criteriilor adecvate de
selecție și atribuire, evaluarea
ofertelor),
• schimburi de experiență/networking
cu autorități/instituții/organisme ale
administrațiilor publice naționale și
internaționale.

Solicitanţi eligibili
autonome

Valoare
grant
depunere și
are o alocare
financiară
eligibilă
orientativă de
50.000.000,00
lei

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

cererilor de
finanțare,
derivate din
fișele de
proiect
acceptate, este
30 august
2019, ora
14.00.
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020
Axa prioritară
1. Întărirea
capacității
beneficiarilor de a
pregăti și
implementa
proiecte finanțate din
fondurile ESI și
diseminarea
informațiilor privind
aceste fonduri

2. Sprijin pentru
coordonarea,
gestionarea și
controlul FESI

Domeniu de
intervenţie

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

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

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

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

Solicitanţi eligibili
-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
-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 Coordonare de
Sistem și Monitorizare;
-MFE prin Direcția Juridică,
Soluționare Contestații, Politici
Publice, Realația cu Parlamentul;

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Perioada de
depunere 28
februarie 2019
– 31 decembrie
2019

Informaţii
suplimentare

Autoritate de
Management Ministerul
Fondurilor
Europene

Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
http://www.poat.
ro/
Perioada de
depunere 28
februarie 2019
– 31 decembrie
2019

Autoritate de
Management Ministerul
Fondurilor
Europene
Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
http://www.poat.
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili
-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;
-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

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

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

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

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere 28
februarie 2019 –
31 decembrie
2019

B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
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Axa
prioritară

Măsura 4 Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie

Submăsura 4.1a Investiții în
exploatații
pomicole

Submăsura 4.3
„Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole şi
silvice”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

• Creșterea competitivității, diversificarea
producției, creșterea calității produselor obținute
și îmbunătățirea performanței generale a
exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin
sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a
comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin
promovarea producerii și utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei și prin
reducerea consumului de energie

fermieri, cu exceptia
persoanelor
fizice
neautorizate;
•
Grupurile
de
producători
și
cooperative
(societăților
cooperative agricole și
cooperativelor
agricole, constituite în
baza
legislației
naționale în vigoare
(prezentată
în
secțiunea Trimiteri la
alte acte legislative),
care
activează
în
sectorul pomicol, cu
condiția ca investițiile
realizate
să
deservească interesele
propriilor membri.

Ferme mici, medii și
obținere de
material de
înmulțire și
material de
plantare fructifer
Intensitatea
sprijinului este
de 50% din totalul
cheltuielilor
eligibile

Organizaţii ale
Utilizatorilor de Apă
pentru Irigaţii,
constituite din
proprietari/utilizatori
de terenuri.
Federațiile
Organizațiilor
Utilizatorilor de Apă
pentru Irigaţii pot
depune cereri de
finanțare

Rata sprijinului
public
nerambursabil va fi
de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile
şi nu va
depăşi:
 1.000.000
Euro/proiect pentru
sistemele de irigații
aferente stațiilor de
pompare de punere

Sprijinul acordat prin această submăsură pentru
investiții în modernizarea infrastructurii
secundare de irigații se încadrează în DI 5A
Eficientizarea utilizării apei în agricultură şi va
avea un efect pozitiv prin promovarea
tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură
şi
scăderea costurilor determinate de consumul
apei.
Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în
modernizarea infrastructurii secundare de
irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de

Obținere material
de înmulțire și
material de
plantare fructifer:

Contribuţia
solicitantului
50%

Termen limită
PRAGUL
MINIM de selecție
al proiectelor
aferente sM 4.1a
este de 10 de
puncte.

Informaţii
suplimentare

https://www.afir
.info/

15.08.2019

50%

Intensitatea
sprijinului este de
50% din totalul
cheltuielilor
eligibile
0%

31.08.2019 ora
16 :00

https://www.afir
.info/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Măsura 5
Refacerea
potențialului
de producție
agricolă
afectat de
dezastre
naturale și de
evenimente
catastrofale și
instituirea
unor măsuri
de prevenire
corespunzătoa
re

Submăsura 5.11 „Sprijin pentru
investiţiile în
măsuri
preventive
destinate să
reducă efectele
dezastrelor
naturale, ale
fenomenelor
climatice
nefavorabile și
ale
evenimentelor
catastrofale
probabile” –
beneficiari
PUBLICI,

Acţiuni/operaţiuni eligibile
punere sub presiune și/sau racordarea la
utilități, inclusiv construcția/modernizarea
bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Această submăsură este dedicată cererilor de
finanțare depuse de beneficiari publici (Entități
publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar,
autorități publice care au în administrare
punctele de trecere a frontierei, autorități publice
care au în administrare drumurile publice și
administratori/gestionari publici ai fondurilor
cinegetice, are drept scop prevenirea şi limitarea
răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin
investiţii în cresterea capacităţii operaţionale de
prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora,
precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor
naturale,
evenimentelor
adverse
şi
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului
de producţie agricolă - suine.
Instalaţii dezinfecţie 2.500.000 Euro
 Autoutilitare probe și dotare laboratoare
3.860.000 Euro
 Camere frigorifice 1.000.000 Euro

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

numai în măsura în
care sunt deținători de
infrastructură
secundară de irigații
preluată prin
protocol/proces
verbal de predareprimire/alte
documente,
infrastructură definită
conform
Legii nr. 138/2004 a
îmbunătățirilor
funciare cu
modificările și
completările
ulterioare.
Categoriile
de
beneficiari
eligibili
care pot primi fonduri
nerambursabile sunt:

sub presiune (SPP).

- entități publice cu
atribuții în domeniu
sanitar-veterinar,
autorități publice care
au în administrare
punctele de trecere a
frontierei, autorități
publice care au în
administrare
drumurile publice și
administratori/gestion
ari publici ai fondurilor
cinegetice.

Rata maximă a
sprijinului public
nerambursabil va fi
de:
- 80% din totalul
cheltuielilor
eligibile;

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

20%

- 20 puncte pentru
perioada
01.06.2019 –
30.06.2019

https://www.afir
.info/

0%

- 100% din totalul
cheltuielilor
eligibile, numai în
cazul în care sunt
îndeplinite
cumulativ condiţiile
menționate în
Ghidul
solicitantului.
şi nu va depăşi:
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant
• 30.000 euro
pentru investiţii în
instalații de
dezinfectare şi
dezinsecţie;

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

20%

- 40 puncte
pentru perioada
01.06.2019 –
30.06.2019

https://www.afir
.info/

• 100.000 euro
pentru investiţii în
cresterea
capacităţii
operaţionale a
laboratoarelor, prin
dotarea acestora şi
achiziţia de
mijloace de
transport a
probelor;

Submăsura 5.11 „Sprijin pentru
investiţiile în
măsuri
preventive
destinate să
reducă efectele
dezastrelor
naturale, ale
fenomenelor
climatice
nefavorabile și
ale

Această submăsură este destinată prevenirii și
limitării răspândirii pestei porcine africane (PPA)
prin finanțarea investițiilor de modernizare a
fermelor de suine din punct de vedere al
biosecurității.
Sprijinul acordat prin aceasta submasura va
contribui la:
- Creșterea capacității operaționale de prevenire
a apariției epizootiilor și combaterea acestora.
- Reducerea efectelor dezastrelor naturale,

Solicitanţii
eligibili
pentru
sprijinul
acordat
prin
submăsura 5.1 sunt:

• fermieri, cu excepția
persoanelor
fizice
neautorizate;

• 20.000 euro
pentru achiziţii de
camere frigorifice
pentru depozitarea
temporară a
animalelor
sălbatice ucise;
Rata maximă a
sprijinului public
nerambursabil va fi
de:
- 80% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
fermierii
individuali;
- 100% cheltuieli
eligibile pentru
grupuri de fermieri.
și nu va depăși:

0%
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

evenimentelor
catastrofale
probabile” –
beneficiari
PRIVATI,

Submăsura 5.2 Sprijin pentru
investiții privind
refacerea
terenurilor
agricole și a
potențialului de
producție
afectate de
dezastre
naturale, de
condiții de mediu
adverse și de
evenimente
catastrofale

Măsura 16 Cooperare

Submăsura 16.4
„ Sprijin acordat
pentru cooperare

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

a evenimentelor adverse și a evenimentelor
catastrofale asupra potențialului de producție
agricolă.

•
cooperative
(cooperativele
agricole și societățile
cooperative agricole),
grupuri
de
producători,
constituite în baza
legislației naționale în
vigoare care deservesc
interesele membrilor.

SCOP:Submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții
privind refacerea terenurilor agricole și a
potențialului de prod ucție afectate de dezastre
naturale, de condiții de mediu adverse și de
evenimente catastrofale”, se încadrează conform
Regulamentului UE nr. 1305/2013, Articolul 18, în
măsura 5 „Refacerea potențialului de producție
agricolă afectat de dezastre naturale și de
evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri
de prevenire corespunzătoare” și contribuie la
domeniul de intervenție
DI 3B ”Sprijinirea
gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul
exploatațiilor”.

Solicitanţii
eligibili
pentru
sprijinul
acordat
prin
submăsura 5.2 sunt:

Sprijinul acordat prin această submăsură va
contribui la restabilirea potențialului de producție
agricolă distrus de pesta porcina africană (PPA).
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei
submăsuri este cooperarea dintre actori în
sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul

- fermierii (cu excepția
persoanelor
fizice
neautorizate);

Valoare grant
250.000 euro/
proiect pentru
investiții în
instalații,
echipamente
pentru asigurarea
biosecurității și
infrastructură
sanitară (de ex.:
construcția și
dotarea filtrului cu
grup sanitar și
dușuri, vestiare,
etc.) în cadrul
fermelor.
Rata sprijinului
public
nerambursabil va fi
de 100% și nu va
depăși o valoare de
200.000 euro/
proiect.

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

0%

PRAGURILE DE
CALITATE
LUNARE
PENTRU
SESIUNEA 2019

https://www.afir
.info/

- 30 puncte
pentru perioada
01.06.2019 –
30.06.2019

cooperativele
agricole, grupurile de
producători
constituite în baza
legislației naționale în
vigoare.
BENEFICIARII acestor
submăsuri sunt
PARTENERIATELE

Valoarea maximă a
sprijinului este de
100.000 de euro.

0%

Prelungire pâna la
30.06.2019

https://portal.afi
r.info/informatii_
generale_primire
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

orizontală și
verticală între
actorii din lanțul
de aprovizionare”
și
Submăsura 16.4a
„ Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală și
verticală între
actorii din lanțul
de aprovizionare
- Sectorul
pomicol”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

pomicol, pentru a comercializa produsele din
lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare
a produselor şi atragerea unor categorii noi de
consumatori.
Obiectivele submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu
presupun numai cooperarea dintre fermieri,
procesatori, comercianţi alimentari cu
amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de
cazare în mediul rural, ci şi
· Realizarea de parteneriate cu organizații
neguvernamentale şi autorităţi publice;
· Promovarea cooperării între actorii locali, în
scopul comercializării produselor agoalimentare
prin
intermediul
lanțurilor
scurte
de
aprovizionare;

constituite în baza
unui ACORD DE
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:

Ponderea sprijinului
nerambursabil este
de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

_proiecte_anunt
uri_primire_proi
ecte_pndr

· Fermierii;
· Organizații
neguvernamentale;
· Consilii Locale;

Măsura 17
Gestionarea
riscurilor

Submăsura 17.1 Prime de
asigurare a
culturilor, a
animalelor și a
plantelor

SCOPUL acestei submăsuri este:
- încurajarea fermierilor să participe la schemele
de asigurare private în vederea gestionării
corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta
producția agricolă;
- stimularea fermierilor pentru a beneficia de
asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile
de către societățile de asigurare.

· Unități școlare
(inclusiv universitățile
de profil), unitățile
sanitare, de agrement
și de alimentație
publică
BENEFICIARII:
Beneficiarii acestei
submăsuri sunt
fermierii activi.

SPRIJINUL
NERAMBURSABIL:
• 70% din valoarea
primei de asigurare
eligibile și plătită
efectiv de către
fermier, în cazul
fermelor mici cu
dimensiunea
economică până la
11.999 SO;

30 noiembrie
2019, ora 16:00.
30%

https://www.afir
.info/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor,
a animalelor și a plantelor” se încadrează,
conform prevederilor art. 36 şi 37 din
Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările
și completările ulterioare, în măsura 17
”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul
de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi
prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

1.
Domeniu de intervenţie

Termen limită

Informaţii
suplimentare

sau

OBIECTIVE:

Axa
prioritară

Contribuţia
solicitantului

• 55% din valoarea
primei de asigurare
eligibile și plătită
efectiv de către
fermier, în cazul
fermelor cu
dimensiunea
economică mai
mare sau egală cu
12.000 SO.

45%

C. ALTE GRANTURI

CERERE GENERALĂ DE PROPUNERI DE PROIECTE 2019 – PROGRAMUL EUROPEAN ERASMUS +
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi eligibili
Valoare
Contribuţia
grant
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Obiective generale
Programul Erasmus+
contribuie la realizarea:
• obiectivelor Strategiei
Europa 2020, inclusiv a
obiectivului principal din
domeniul educatiei;
• obiectivelor Cadrului
strategic pentru cooperare
europeana in domeniul
educatiei si formarii
profesionale (ET 2020),
inclusiv a indicatorilor de
referinta corespunzatori;
• dezvoltarii durabile a tarilor
partenere in domeniul
invatamantului superior;
• obiectivelor generale ale
cadrului reinnoit de
cooperare europeana in
domeniul tineretului;
• obiectivului privind
dezvoltarea dimensiunii
europene in sport, in special
sportul de masa, in
conformitate cu planul de
lucru al UE pentru sport;
• promovarii valorilor
europene in conformitate
cu articolul 2 din Tratatul
privind Uniunea Europeana.

1.Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii:
– Mobilitatea persoanelor in domeniul educatiei,
formarii profesionale, al invatamantului scolar si al
educatiei pentru adulti – 5 februarie,
– Programele comune de masterate Erasmus
Mundus – 14 februarie ,
– Programele comune de masterat Erasmus
Mundus – Cerere comuna UE-Japonia – 1 aprilie;
– Mobilitatea persoanelor in domeniul tineretului –
5 februarie, 30 aprilie, 1 octombrie.
2. Cooperarea pentru inovare si schimbul de bune
practici:
– Parteneriate strategice in domeniul educatiei si
formarii – 21 martie,
– Parteneriate strategice in domeniul tineretului –
5 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie,
– Aliantele cunoasterii – 28 februarie,
– Aliante ale competentelor sectoriale – 28
februarie,
– Consolidarea capacitatilor in domeniul
invatamantul superior – 7 februarie,
– Universitati europene – 28 februarie,
– Consolidarea capacitatilor in domeniul tineretului
– 24 ianuarie
3. Sprijin pentru reformarea politicilor:
– Proeicte in cadrul dialogului UE cu tinerii – 5
februarie, 30 aprilie şi 5 octombrie
4. Activitati Jean Monnet – 22 februarie pentru
toate activitatile:
– Catedre, module, centrele de excelenta, sprijin
acordat asociatiilor, retele, proiecte.
5. Sport – 4 aprilie pentru toate tipurile de actiuni:
– Parteneriatele de colaborare,
– Parteneriate de colaborare mici,
– Evenimente sportive europene non-profit.

Orice organism public sau
privat, activ in domenii
precum
educatia,
formarea, tineretul si
sportul, dar si grupuri de
tineri active care nu sunt
constituite in organizatii .

Valoare
grant
2 733,4
milioane
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
2019

Informaţii
suplimentare
http://ec.europa.e
u/programmes/er
asmusplus/resources/do
cuments/erasmus
-programmeguide-2019_ro
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2. FINANȚARE PENTRU REDUCEREA ȘOMAJULUI ÎN RÂNDUL TINERILOR ȘI ÎNFIINȚAREADE COOPERATIVE – CERERE DE PROPUNERI DE
PROIECTE 2019
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiectivul general al apelului este de a
spori dezvoltarea cooperativelor și de a
promova imaginea lor în rândul tinerilor.
Acesta urmărește integrarea educației
antreprenoriale cooperative atât în
învățământul secundar, cât și în
învățământul superior și în afara mediului
educațional.
Comisia dorește să sprijine proiecte
inovatoare în abordarea lor și
transnaționale și implementate cu o
intenție clară de replicare. Rezultatele ar
trebui să fie partajate public și disponibile
pentru orice actor interesat de modelul
de afaceri cooperativ și formarea
antreprenorială.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Tema 1: Furnizarea de cursuri de
formare pilot pentru elevii din
învățământul
Tema 2: Ateliere transeuropene
pentru schimb de cunoștințe și
învățarea de la practicieni
(“formarea formatorilor”);
Tema 3: Promovarea spiritului
antreprenorial al tinerilor pentru a
crea cooperative în afara mediului
educațional.

Solicitanţi eligibili
Entităţi publice şi private cu
personalitate juridică –
camere de comerţ, agenţii
pentru consiliere în afaceri,
instituţii de
formare/educaţie,
autorităti locale, regionale
şi naţionale, ONG-uri,
organizaţii de cooperative,
implicarea organizaţiilor de
tineri este puternic
încurajată.

Valoare
grant
1.950.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

25 iunie
2019 (orele
17:00 la
Bruxelles)

http://ec.europa.e
u/growth/content
/reducing-youthunemploymentsetting-cooperativesenhance-workingopportunitieseu_en

În special, obiectivele intenționează să
stimuleze transferul și dezvoltarea
competențelor antreprenoriatului de tip
cooperativ în țările UE:

•

•

în cazul în care tradiția cooperatistă
este slabă și în care beneficiile
oferite de modelul cooperativ nu
sunt suficient de bine cunoscute;
pentru a lupta împotriva șomajului în
rândul tinerilor.
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3. MOBILIZARE DE VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR, INCLUSIV PLASARE OPȚIONALĂ ÎN STAGII DE UCENICIE ȘI GESTIONAREA
OPORTUNITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT ONLINE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Prezenta cerere
de propuneri va
oferi finanțare
pentru
mobilizarea
voluntarilor UE
pentru ajutor
umanitar în
sprijinul
acțiunilor care
facilitează și
completează
acordarea de
ajutor umanitar
în țările terțe,
care
îmbunătățesc
rezistența
comunităților
vulnerabile și
afectate de
dezastre, sau în
sprijinul
acțiunilor care
vizează
consolidarea
legăturii dintre
ajutorul de
urgență,
reabilitare și
dezvoltare.

Activitățile care primesc finanțare în cadrul acestei proceduri
trebuie să includă:
• selectarea, pregătirea şi mobilizarea de voluntari UE pentru
ajutor umanitar, debutanţi si cu experienţă, în cadrul unor
proiecte de ajutor umanitar în domeniul reducerii riscului de
dezastre, al pregătirii pentru intervenție în caz de dezastre și
al creării unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și
dezvoltare (LARD) în comunități vulnerabile și afectate de
catastrofe din țări terțe;
• activități de comunicare în conformitate cu planul de
comunicare al inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor
umanitar”.
Activităṭile de sprijinire a punerii în aplicare a acțiunii principale
pot include:
• stagii de ucenicie pentru voluntarii debutanţi în cadrul
organizațiilor UE de trimitere;
• oportunități de voluntariat online, prin intermediul
platformei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” gestionată
de Comisie, cu scopul de a sprijini acțiunile inițiativei;
• sprijin pentru operațiunile de răspuns în situații de urgență;
• consolidarea capacităților comunităților vulnerabile, ale
celor afectate de dezastre și ale organizațiilor locale;
• consolidarea capacităților organizațiilor de primire;
Activitățile proiectului pot include următoarele:
- acțiuni de informare, comunicare și sensibilizare adresate
publicului;
• analiza pericolelor și a riscurilor și avertizarea timpurie;
• planificarea de contingență și pregătirea pentru răspuns;
• protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor și a lucrărilor de
atenuare la scară mică.

Organizații
neguvernamentale,
non-profit, înființate
în conformitate cu
legislația unui stat
membru și având
sediul în Uniune;
organisme de drept
public cu caracter civil;
Federația
Internațională a
Societăților Naționale
de Cruce Roșie și
Semilună Roșie.

10.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
13 iunie
2019 (ora
12:00 la
Bruxelles)

Informaţii
suplimentare
https://eacea.ec.e
uropa.eu/eu-aidvolunteers/fundin
g/eu-aidvolunteersdeployment2019_en
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4. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2019, PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂȚENI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiective generale
• contributie la intelegerea de catre
cetateni a Uniunii, a istoriei si
diversitatii acesteia;
• promovarea cetateniei europene
si imbunatatirea conditiilor de
participare civica si democratica la
nivelul Uniunii.
Obiectivele specifice realizate prin
actiuni transnationale sau cu
dimensiune europeana:
• sensibilizarea publicului cu privire
la memoria, istoria, scopul si
valorile comune ale Uniunii:
promovarea pacii, a valorilor
Uniunii si a bunastarii popoarelor
sale prin stimularea dezbaterii, a
reflectiei si a dezvoltarii de retele;
• incurajarea participarii
democratice si civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii, printr-o mai
buna intelegere de catre cetateni
a procesului de elaborare a
politicilor comunitare si prin
promovarea oportunitatilor de
implicare societala si
interculturala si de voluntariat la
nivelul Uniunii.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Cele 2 componente ale cererii sunt:
1. „Memoria europeana”
Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020:
• Comemorarea evenimentelor majore care au
schimbat cursul istoriei europene recente;
• Societatea civila si participarea civila in cadrul
regimurilor totalitare;
• Antisemitism, anti-tiganism, xenofobie, homofobie
si alte forme de intoleranta: ce invataminte tragem
pentru prezent;
• Tranzitia democratica si aderarea la Uniunea
Europeana.
2. „Implicarea democratica si participare civica” (3
masuri):
• infratiri intre orase/municipalitati,
• retele de orase/municipalitati si
• proiecte ale societatii civile. Prioritati tematice
pentru cererile din anii 2019-2020:
• Sa dezbatem viitorul Europei si sa ne ridicam
impotriva euroscepticismului;
• Promovarea solidaritatii in perioade de criza ;
• Promovarea dialogului intercultural si a intelegerii
reciproce si combaterea stigmatizarii migrantilor si
a grupurilor minoritare.

Entitati
publice sau
organizatii
non-profit
care au
personalitat
e juridica din
statele
membre ale
UE, Albania,
FYROM,
BosniaHertegovina,
Kosovo,
Muntenegru
si Serbia sau
din alte
state care
incheie
acorduri
bilaterale cu
UE in
vederea
participarii.

Valoare
grant
17.200.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termenelimita
pentru
depunerea
propuneril
or, in
functie de
masura sau
component
a pe care
se aplica: 1
februarie, 1
martie si 1
septembrie
2019.

https://eacea.ec.e
uropa.eu/europepour-lescitoyens_fr
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5. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE “ORIZONT 2020” – ÎNVĂȚĂMÂNT DESCHIS ȘI COLABORARE PRIVIND EDUCAȚIA PENTRU ȘTIINȚE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Cererea propusă vizează crearea de noi
parteneriate în comunitățile locale pentru a
promova educația pentru toți cetățenii.
Aceasta urmărește să sprijine o serie de
activități bazate pe colaborarea dintre
furnizorii de educație științifică formală,
non-formală și informală și să integreze
conceptul de “educație deschisă”, incluzând
toate nivelurile educaționale, în educația
științifică.
Învăṭământul/educaţia deschis/ă” ar trebui
promovat/ă în cazul în care școlile, în
cooperare cu alte părți interesate, devin un
agent al bunăstării în comunitate; familiile
sunt încurajate să devină parteneri reali în
viața și activitățile școlare; profesioniști din
întreprinderi și ai societății civile ar trebui
să fie implicați activ în aducerea proiectelor
reale de viață la clasă. Parteneriatele care
favorizează expertiza, crearea de rețele,
schimbul de informații și aplicarea
rezultatelor cercetării științei și tehnologiei
în diferite întreprinderi (start-up-uri, IMMuri, corporații mai mari) ar trebui să fie
promovate.
Este de așteptat ca parteneriatele să
includă entități din cel puțin 10 state
membre diferite sau țări asociate, cu toate
că, consorțiile mai mici, vor fi, de
asemenea, eligibile și pot fi selectate.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

- Descrierea acțiunilor de sprijin ṣi
coordonare: acțiuni care constau în principal
din măsuri adiacente, cum ar fi
standardizarea, diseminarea, sensibilizarea și
comunicarea, crearea de rețele, servicii de
coordonare sau de sprijin, dialoguri politice și
exerciții de învățare reciprocă și studii,
inclusiv studii de proiectare pentru noi
infrastructuri, care pot include și activități
complementare de planificare strategică,
crearea de rețele și coordonarea între
programe în diferite țări.
- În prezent, pe pagina oficială a cererii, există
84 de propuneri de parteneriat
afişate/disponibile. Cei care doresc/sunt
interesaţi să devină vizibili pe această bază de
date trebuie să se înregistreze în sistemul
european ECAS. Contactul direct cu entitatea
care propune colaborarea este posibil.
Este de așteptat ca, pe termen scurt,
dezvoltarea de parteneriate între școli,
comunități locale și industria locală să
contribuie la o societate mai interesată faṭă
de ştiinţe si mai alfabetizată și studenți
interesați cu o mai bună cunoaștere și un mai
mare interes pentru carierele științifice.

- Orice entitate
constituită legal pe
teritoriul unei ţări
participante la
program.
- State membre
UE, țări asociate la
program în urma
unor acorduri cu
UE (lista ţărilor in
anexele generale
ale ghidului,
disponibile pe
pagina oficială a
cererii), organizații
internaționale care
au ca scop
promovarea
cooperării
stiințifice şi
tehnologice în
Europa şi ai căror
membri provin din
stalele
participante la
program.

4.500.000
euro finanţare
de până 100%

Contribuţia
solicitantul
ui

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

2 aprilie şi 7
noiembrie
2019

https://ec.europa.
eu/info/fundingtenders/opportuni
ties/portal/screen
/opportunities/to
pic-details/swafs01-2018-2019
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6. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PROGRAMUL EaSI 2014 – 2020 – ACTUALIZAREA COMPETENȚELOR ADULȚILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII
DIFICILE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Prezenta cerere urmăreṣte recomandările
Consiliului din decembrie 2016 pentru
statele membre în ceea ce priveṣte
imbunătăṭirea competenṭelor adulṭilor în
situaṭii dificile.
Statele membre trebuie să ofere adulților
cu un nivel scăzut de competențe,
cunoștințe și aptitudini, de exemplu celor
care au părăsit educația sau formarea
profesională inițială fără a obține o
calificare corespunzătoare învățământului
secundar superior sau a unuia echivalent și
care nu sunt eligibili pentru sprijin în
temeiul „Garanției pentru tineret”, acces la
parcursuri de actualizare a competențelor
care să le ofere oportunități, în funcție de
nevoile lor individuale, pentru:
a) a dobândi un nivel minim de
alfabetizare, competențe numerice și
competențe digitale; și/sau
b) a dobândi o gamă mai largă de
aptitudini, cunoștințe și competențe
relevante pentru piața forței de muncă și
participare activă în societate.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Obiectivul general al prezentei cereri
este de a sprijini țările
eligibile/participante la EaSI la
punerea în aplicare a Recomandării
“Parcursuri de actualizare a
competenţelor”, prin crearea unor căi
coerente care să cuprindă trei etapecheie:
• evaluarea competențelor, adică
identificarea sau depistarea
aptitudinilor;
• punerea la dispoziṭie a unei
oferte de învățare personalizate,
flexibile și de calitate;
• validarea și recunoașterea
competențelor dobândite.

Entităṭi publice sau
private implicate în
activitățile de
educație și formare
profesională (decizie
şi implementare),
organizații patronale,
sindicate, camere de
comerț, entități
naționale, regionale şi
locale, servicii de
ocupare a forței de
muncă, furnizori de
educație și formare,
organizații ale
societății civile, actori
economici locali și
regionali, servicii
comunitare, etc.

4.000.000
euro, până la
80%
cofinanṭare

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

8 iulie 2019

https://webgate.e
c.europa.eu/swim
/external/display
Welcome.do?lang
=en

Obiectivul specific al acestei solicitări este
de a sprijini implementarea unei oferte de
învățare personalizată, flexibilă și de
calitate pentru adulții cu calificări
reduse/adulți slab calificați (și, dacă este
cazul, pentru grupurile prioritare
identificate de țări în cadrul Recomandării).
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7. APEL PENTRU PROIECTE DE CERCETARE TRANSNAȚIONALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INGINERIEI MATERIALELOR
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
•

•
•

•

•

•

•

Obiective:
evidenţierea tehnologiilor energetice cu
emisii reduse de carbon pentru a sprijini
priorităţile Planului de actiune al Comisiei
Europene în domeniul Climei si Energiei;
consolidarea comunității și a economiei
europene în domeniul cercetării și
inovării în domeniul materialelor;
mobilizarea unei mase critice de
finanțare regională, națională și
internațională pentru cooperarea
cercetării transnaționale în domeniul
științei și ingineriei materialelor,
realizând astfel un efect de pârghie
foarte mare în ceea ce priveşte
solicitarea contribuției UE;
stabilirea programării strategice a
activităților comune, adresîndu-se
provocărilor societale și tehnologice
printr-o abordare interdisciplinară;
cooperarea extinsă în domeniul cercetării
în cadrul statelor membre ale UE și în
statele asociate;
sprijinirea exploatării cunoștințelor
create de-a lungul întregului lanț de
inovare;
extinderea și aprofundarea cooperării
internaționale cu organizațiile de
finanțare din afara Europei şi sprijinirea
consorțiilor de CDI cu parteneriate
globale;
exploatare noilor evoluții și consolidarea
cooperării durabile, pe termen lung între
organizații de finanțare.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Tematica
Tema 1: Modelare pentru ingineria
și prelucrarea materialelor
Tema 2: Suprafețe inovative,
acoperiri și interfețe
Tema 3: Compozite de înaltă
performanță
Tema 4: Materiale funcționale
Tema 5: Noi strategii pentru
tehnologii avansate bazate pe
materiale, în aplicațiile de sănătate
Tema 6: Materiale pentru
fabricarea aditivilor
Depunerea și evaluarea se vor face
în două etape (pre-propuneri și
propuneri finale). Consorțiile prepropunerilor câștigătoare vor fi
invitate să depună propunerea
finală de proiect care va fi evaluată
de către experți independenți pe
baza criteriilor de selecție.
Procedura de peer-review a
propunerilor finale se bazează pe
criteriile de evaluare ale H2020.

Solicitanţi eligibili
Consorțiul de proiect
trebuie să fie format din
cel puțin 3 parteneri (toți
solicitanții de finanțare
din partea unei organizații
de finanțare participante
la apel) din cel puțin 2 țări
diferite (cel puțin 1 stat
membru al UE sau țară
asociată ) care participă la
apelul M-ERA.NET 2019.
Instituțiile care aplică
pentru finanțare trebuie
să fie eligibile conform
regulilor naționale de
finanțare ale țărilor din
care fac parte.
Pot participa parteneri de
tipul: companii (IMM-uri,
întreprinderi mari),
organizații de cercetare
(institute de cercetare,
universități, etc.).

Valoare
grant
1.000.000
EUR

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termenul
limită
pentru
depunerea
prepropunerilor
de proiecte
este: 18
iunie 2019
(17:00
CEST).
Termenul
limită
pentru
depunerea
propunerilor
finale de
proiecte
este: 19
noiembrie
2019 (17:00
CEST)

https://www.mera.net/jointcalls/joint-call2019
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI

Biroul judeţean IALOMIŢA

Biroul judeţean ARGEŞ

Biroul judeţean PRAHOVA

Biroul judeţean DÂMBOVIŢA

Biroul judeţean TELEORMAN

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

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

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti

Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Tel.: 0246/215.271

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

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

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

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

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

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
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE
Daniela TRAIAN, Director Adjunct Dezvoltare şi Comunicare
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare
Otilia RADU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Andreea ROGOZEA, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Maria NUȚU, 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: 07 iunie 2019
Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de
proiecte lansate în anul 2019 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 massmedia 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.
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