
Catalogul surselor de finan are�
Martie 2023

Mănăstirea Aninoasa din jude�ul Argeș, pusă în valoare
cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio 2014-2020



 

1 
 

 

 
CUPRINS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  PROGRAME OPERAŢIONALE 2 

1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 2 

2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 8 

3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 9 

B.  PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 12 

C.  ALTE GRANTURI                13 



 

2 
 

A. PROGRAME OPERAŢIONALE 
 

1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2. 
Îmbunătăţirea 
situației 
tinerilor din 
categoria 
NEETs 

OS 2.3 Creșterea 
numărului tinerilor 
NEETs inactivi 
înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare 

Activitățile eligibile sunt: 
1.Derularea de activități pentru identificarea 
tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu 
nivel scăzut de competențe și care au 
dificultăți în a se integra social, precum și 
pentru transmiterea datelor relevante ale 
acestora la SPO în vederea înregistrării. De 
asemenea, vor fi furnizate informații 
relevante vis-a-vis de posibilitatea de a 
beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de 
muncă de calitate/ posibilitatea deschiderii 
unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a 
unui program de formare, precum și 
oportunități de reîntoarcere în sistemul de 
educație (măsurile de tip a doua șansă AP 6-
PI 8ii).  În derularea acestor acțiuni se 
încurajează aplicarea de soluții inovative sau 
de multiplicare a soluțiilor inovative care s-au 
dovedit a avea succes în alte State Membre, 
inclusiv prin inițiative de cooperare 
transnațională. Tinerii NEETs inactivi 
identificați vor fi înregistrați în baza de date a 
SPO și vor beneficia de informare şi consiliere 
profesională (o componentă obligatorie a 
acestui serviciu fiind profilarea). 
Implementarea acestor măsuri va facilita 
monitorizarea valorii adăugate a 
intervențiilor dedicate tinerilor NEETs. Tinerii 
NEETs înregistrați la SPO vor beneficia de 
monitorizare pe parcursul implicării lor în 
programele dedicate. 
 

ANOFM, în calitate de SPO 
(inclusiv unităţile cu 
personalitate juridică din 
subordinea sa) 

Valoarea maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 euro 

Contribuția  
eligibilă minimă a 
solicitantului este 
de 15% pentru 
regiunile mai putin 
dezvoltate (Nord-
Est, Nord-Vest, 
Vest, Sud-Vest 
Oltenia, Centru, 
Sud-Est și Sud 
Muntenia )si 20% 
pentru regiunile 
mai dezvoltate 
(București Ilfov) 

31.12.2023 www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2.Derularea de campanii de informare şi 
conștientizare dedicate tinerilor din categoria 
NEETs, luând în considerare situația lor 
diferită (cei ce au părăsit timpuriu școala, cei 
care nu au reușit să-şi găsească un loc de 
muncă după terminarea educației secundare 
cu sau fără calificare şi absolvenții de 
învățământ superior, persoanele sărace, 
persoanele cu nivel de educație scăzut sau 
minoritățile etc.), care să faciliteze inclusiv 
înregistrarea în baza de date NEETs. 

3.Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor 
NEETs. 

7.Asistență 
Tehnică 

7.1 Îmbunătăţirea 
capacității AM și OI ale 
POCU de a gestiona şi 
implementa în mod 
eficient şi eficace 
programul operațional 

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității AM / 
OI / alte structuri ale POCU de a gestiona și 
implementa în mod eficient și eficace 
programul operațional: 
 
Sprijin logistic pentru funcționarea AM / OI 
POCU și a altor organisme cu atribuții 
delegate în implementarea acestui PO, 
inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile 
legate de organizarea de reuniuni, întâlniri, 
asigurarea materialelor consumabile și de 
birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor 
TIC și soft-uri specializate necesare 
desfășurării eficiente a implementării POCU 
(precum soft-uri contabile, legislative etc.), 
dezvoltarea și întreținerea sistemelor și 
infrastructurii TIC (cu excepția activităților 
indicate la obiectivul specific 2.2 din POAT), 
participarea personalului la reuniuni / 
evenimente / întâlniri / conferințe / grupuri 
de lucru / rețele / comitete etc., legate de 
problematici sau cu impact asupra POCU 
etc.; 
 

• ONG 
• Autoritatea publică 

centrală 
• Autoritate 

administrativă 
autonomă 

Pentru proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului ghid, 
valoarea totală 
eligibilă a 
proiectului, 
contribuția privată 
proprie, valoarea 
eligibilă publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată se va 
realiza în baza 
unei PRO-RATE 
(pentru regiuni 
dezvoltate – 6,10% 
din total asistență 
financiară 
nerambursabilă / 
contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai puțin 

Se va aplica o RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de regiuni, 
după cum urmează: 
 
84,695% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 
 
15,305% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Sprijin specific POCU care trebuie acordat 
pentru implementarea diverselor aspecte ex. 
opțiuni simplificate privind costurile, 
elaborarea / actualizarea unor scheme de 
ajutor de stat sau documente de notificare 
pentru operațiunile finanțabile din POCU; 
sprijin pentru AM / OI în implementarea 
operațiunilor aferente instrumentelor 
financiare prevăzute în POCU, precum și 
analiza ex-ante pentru dezvoltarea de 
instrumente financiare post 2020; 

Sprijin pentru activarea și întărirea capacității 
și a schimbului de bune practici pentru 
membrii Comitetului de Monitorizare (CM), 
în vederea eficientizării activității și întăririi 
capacității partenerilor sociali-economici de a 
contribui semnificativ la procesul de 
monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul 
specific pentru întărirea capacității, 
organizarea și funcționarea CM pentru POCU 
(sub forma de programe de formare care să 
acopere temele de interes pentru 
eficientizarea activității CM, sesiuni de 
instruire dedicate, participarea la alte 
activități de instruire / diseminare cu privire 
la POCU, noile regulamente, etc.); 

Realizarea de evaluări, studii și analize 
specifice necesare pentru a permite 
implementarea eficientă și eficace a 
acțiunilor finanțate prin POCU. Astfel, vor fi 
sprijinite activitățile precum: realizarea 
evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al 
POCU, inclusiv actualizarea acestui plan, 
formarea profesională a actorilor relevanți 
implicați în evaluarea POCU; 

Asigurarea mecanismelor în vederea 
gestionării schemelor de grant global, 

dezvoltate – 
93,90% din total). 
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Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

implementării CLLD, instrumentelor 
financiare și ale altor mecanisme necesare 
pentru implementarea intervențiilor 
planificate ale POCU; 

Sprijinirea activităților AM și OI (inclusiv 
costuri de personal) necesare pentru 
închiderea Programului Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
(POSDRU); 

Sprijin comprehensiv în procesul de pregătire 
pentru intervențiile aferente perioadei de 
programare post-2020. 

7. Asistență 
Tehnică 

7.2 Îmbunătăţirea 
capacității beneficiarilor 
POCU de a implementa 
în mod eficient şi 
eficace proiecte de tip 
FSE 

Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru 
pregătirea și implementarea proiectelor 
finanțate prin POCU (Notă: activitățile de 
instruire orizontală pentru beneficiarii / 
potențialii beneficiari ai POCU în domeniul 
temelor orizontale ex. precum: management 
de proiect, achiziții publice, derularea 
contractelor de finanțare, ajutorul de stat, 
evaluarea impactului proiectelor asupra 
mediului, prevenirea neregulilor și fraudei, 
conflictul de interese, egalitatea de șanse 
între femei și bărbați și egalitatea de șanse 
pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltarea 
parteneriatelor și integrării sectoriale și 
teritoriale etc. vor fi vizate prin POAT); 
 
Instruire pentru potențialii beneficiari și 
beneficiarii POCU pentru elaborarea și 
implementarea de proiecte finanțate din 
POCU. 

Structurile MDRAPFE / OI 
ale AM POCU; 
 
Exclusiv structura 
MDRAPFE cu rol principal 
în implementarea 
eficientă a proiectelor de 
AT din AP7 POCU 2014-
2020, de la etapa 
implementării acordurilor-
cadru / contractelor de 
achiziții publice până la 
etapa rambursării 
cheltuielilor eligibile, 
solitară sau în parteneriat 
cu entități publice 
relevante cu rol în 
îmbunătățirea 
managementului și 
controlului, monitorizării 
și evaluării POCU; 
Administratorii schemelor 
de grant global din POCU, 
ai schemelor de 

Pentru proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului ghid, 
valoarea totală 
eligibilă a 
proiectului, 
contribuția privată 
proprie, valoarea 
eligibilă publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată se va 
realiza în baza 
unei PRO-RATE 
(pentru regiuni 
dezvoltate – 6,10% 
din total asistență 
financiară 
nerambursabilă / 
contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai puțin 

Se va aplica o RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de regiuni, 
după cum urmează: 

84,695% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 

15,305% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro 
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

instrumente financiare 
etc.; 
 
Alte structuri relevante, 
ex. Punctul Național de 
Contact pentru Romi etc. 

dezvoltate – 
93,90% din total). 

 

7. Asistență 
Tehnică 

7.3 Creșterea gradului 
de informare a 
beneficiarilor și 
potențialilor beneficiari 
POCU privind activitățile 
care pot face obiectul 
FSE, valorizarea și 
implementarea de bune 
practici și inițiative în 
domeniul FSE 

Elaborarea și implementarea strategiei și a 
planului de comunicare pentru POCU, a 
campaniilor de comunicare; 
 
Sprijin pentru activitățile de comunicare 
referitoare la intervențiile aferente POCU, 
inclusiv derularea activităților de publicitate 
și informare (ex. realizarea și distribuirea 
materialelor informative și publicitare, 
organizarea de conferințe, forumuri, 
prezentări, caravane de informare etc.). Vor 
fi vizate inclusiv acțiunile de informare și 
promovare pentru lansarea perioadei de 
programare post 2020. 

Structurile MDRAPFE / OI 
ale AM POCU; 
 
Exclusiv structura 
MDRAPFE cu rol principal 
în implementarea 
eficientă a proiectelor de 
AT din AP7 POCU 2014-
2020, de la etapa 
implementării acordurilor-
cadru / contractelor de 
achiziții publice până la 
etapa rambursării 
cheltuielilor eligibile, 
solitară sau în parteneriat 
cu entități publice 
relevante cu rol în 
îmbunătățirea 
managementului și 
controlului, monitorizării 
și evaluării POCU; 
 
Administratorii schemelor 
de grant global din POCU, 
ai schemelor de 
instrumente financiare 
etc.; 
 
Alte structuri relevante, 
ex. Punctul Național de 
Contact pentru Romi etc. 
 

Pentru proiectele 
finanțate în 
contextul 
prezentului ghid, 
valoarea totală 
eligibilă a 
proiectului, 
contribuția privată 
proprie, valoarea 
eligibilă publică, 
asistența 
financiară 
nerambursabilă 
solicitată se va 
realiza în baza 
unei PRO-RATE 
(pentru regiuni 
dezvoltate – 6,10% 
din total asistență 
financiară 
nerambursabilă / 
contribuția 
națională și pentru 
regiunile mai puțin 
dezvoltate – 
93,90% din total). 

Se va aplica o RATĂ 
COFINANȚARE 
pentru ambele 
tipuri de regiuni, 
după cum urmează: 

84,695% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului se 
asigură din FSE; 

15,305% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului 
reprezintă 
contribuție 
națională. 

 

01.05.2017 
- 
31.12.2023 

www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale.ro  
 

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

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Structurile MDRAPFE sunt 
acele structuri care 
îndeplinesc una din 
următoarele cerințe: 
- fac parte integrantă din 
sistemul de management 
și control, cu atribuții, 
potrivit regulamentului de 
organizare și funcționare, 
în implementarea 
sistemului de 
management și control al 
POCU 2014-2020; 
 
- oferă îndrumare 
metodologică și suport 
logistic pentru AM POCU. 
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2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 
 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

8. Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al ener
giei electrice  și   
gazelor  
naturale  

8.1.  Creșterea   
capacității  de 
transport a 
energiei 
electrice şi 
gazelor (O.S 
8.1) 
 

Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de 
transport (linii electrice aeriene şi staţii) 

Transelectrica 

 

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

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

depunere 
continuă 

http://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
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3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 
 

Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

Acțiunea 2.3.1. 
Consolidarea și 
asigurarea 
interoperabilită
ții 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 Data  

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; 
 
- 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 
 
 

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

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. 

Dacă 
solicitantul/partene
rul 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/partene
rul 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, 
iar 2% reprezintă 
rata de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului/parte
nerului 

31.12.2023 
ora 11 
 

http://www.fon
duri-
ue.ro/presa/nou
tati-am-
oi/details/6/544
/am-poc-
anun%C8%9B%C
4%83-lansarea-
apelului-de-
aferent-
ac%C8%9Biunii-
2-3-1-
consolidarea-
%C8%99i-
asigurarea-
interoperabilit%
C4%83%C8%9Bii
-sistemelor-
informatice-
dedicate-
serviciilor-de-
e%E2%80%90gu
vernare-tip-2-0-
centrate-pe-
evenimente-din-
via%C8%9Ba-
cet%C4%83%C8
%9Benilor-
%C8%99i-
%C3%AEntrepri
nderilor,-
dezvoltarea-
cloud-
computing-
guvernamental-

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
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http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
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Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 %C8%99i-a-
comunic%C4%8
3rii-media-
sociale,-a-open-
data-%C5%9Fi-
big-data-
%E2%80%93-
sec%C8%9Biune
a-e-guvernare-
%C8%99i-open-
data 

 
2.3.1 Secțiunea 
E-guvernare și 
Interoperabilita
te 
 

Activități eligibile: 
- Derularea activităților necesare realizării 

achizițiilor specifice proiectului; 
- Derularea activităților necesare pentru 

asigurarea informării și publicității 
proiectului; 

- Derularea activităților necesare 
implementării proiectului; 

- Derularea activităților necesare 
instruirii/formării profesionala specifice; 

- Derularea activităților specifice 
managementului de proiect; 

- Derularea activităților necesare achiziției 
de servicii de auditare tehnică și 
financiară – intermediară/finală a 
proiectuui; 

PROIECTUL A: 
Ministerul Afacerilor Interne 
(prin Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date 
– DEPABD și Direcția Generală 
Comunicații și Tehnologia 
Informației – DGCTI) în 
parteneriat cu:  

- Srviciul de 
Telecomunicații Speciale 
(STS) 

- Ministerul Comunicațiilor  
și Sociatățiilor Informale 
(MCSI) 

- Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor 
Europene (MDRAPFE)  

 
PROIECTUL B: 

- Ministerul Afacerilor 
Interne prin direcțiile de 
specialitate 

PROIECTUL C: 
- Autorități ale 

administrației publice 
centrale 

Alocarea pentru acest 
apel – corespunzătoare 
secțiunii deschise este 
de 50,68 milioane euro 
, FEDR echivalentul în 
lei 233,05 milioane lei, 
conform unui curs 
valutar BNR DE 1 EURO 
= 4,5984 Lei la data de 
1 noiembrie 2017 
 
Valoarea maximă a 
proiectului 
 
Pentru PROIECTUL A, 
valoarea maximă 
nerambursablă este de 
34 milionae euro FEDR 
(echivalentul în lei = 
156,08 milioane lei) 
 
Pentru PROIECTUL B, 
valoarea maximă 
nerambursablă este de 
14,87 milionae euro 
FEDR (echivalentul în lei 
= 68,26 milioane lei) 

Ajutorul se oferă 
beneficiarilor sub 
formă de finanțare 
nerambursabilă. 
Pentru beneficiarii 
finanțați integral de 
la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor 
sociale și de 
sănătate valoarea 
finanțării 
neramburabile este 
de 100% din 
cheltuieile eligibile. 
Pentru celelalte 
categorii de 
solicitanți eligilibi 
(cei finanțați atât de 
la bugetul de stat , 
bugetul asigurărilor 
sociale și de 
sănătate, cât și din 
fonduri proprii, 
precum și cei 
finanțați doar din 
fonduri proprii) 
valoare finanțării 

 31.12.2023  https://www.fo
nduri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/4/p
rogramul-
operational-
competitivitate 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/544/am-poc-anun%C8%9B%C4%83-lansarea-apelului-de-aferent-ac%C8%9Biunii-2-3-1-consolidarea-%C8%99i-asigurarea-interoperabilit%C4%83%C8%9Bii-sistemelor-informatice-dedicate-serviciilor-de-e%E2%80%90guvernare-tip-2-0-centrate-pe-evenimente-din-via%C8%9Ba-cet%C4%83%C8%9Benilor-%C8%99i-%C3%AEntreprinderilor,-dezvoltarea-cloud-computing-guvernamental-%C8%99i-a-comunic%C4%83rii-media-sociale,-a-open-data-%C5%9Fi-big-data-%E2%80%93-sec%C8%9Biunea-e-guvernare-%C8%99i-open-data
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/4/programul-operational-competitivitate/299/poc-2-3-1-e-guvernare-si-interoperabilitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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Axa 
prioritară 

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

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

caregestionează/coordon
ează servicii publice ce 
vizează cele 36 de 
evenimentede viață 
predefinite, inclusiv 
parteneriate între aceste 
instituții publice.  

 

 
Pentru PROIECTUL C, 
valoarea maximă 
nerambursablă este de 
1,81 milionae euro 
FEDR (echivalentul în lei 
= 5,88 milioane lei) 
 
 
 

nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile eligibile, 
iar 2% reprezintă 
rata de cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 

 
2.3.3 Secțiunea 
E-SĂNĂTATE 

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; 

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

30.000.000 euro FEDR Dacă 
solicitantul/partene
rul 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 
 

 31.12.2023  https://www.fo
nduri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/4/p
rogramul-
operational-
competitivitate 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimenta

re 
Măsura 19 Submăsura 19.2 

Sprijin pentru 
implementarea 
acțiunilor în 
cadrul strategiei 
de dezvoltare 
locală 

OBIECTIVELE submăsurii 19.2: 
· Stimularea inovării; 

· Consolidarea identității locale și a 

profilului local; 

· Îmbunătățirea calității vieții și a 

atractivității zonei locale; 

· Soluționarea problemelor demografice; 

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă 

în zonele LEADER; 

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru 

tineri, femei, persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilități și membrii 

minorităților; 

· Creșterea competitivității la nivel local; 

· Conservarea resurselor și protecția 

mediului natura 

·Aplicarea unei abordări integrate și 

multisectoriale. 

BENEFICIARII: 
· Entități juridice private/publice, stabilite 
prin fișa măsurii din Strategia de 
Dezvoltare Locală, cu respectarea 
prevederilor din Regulamentului Uniunii 
Europene 1305/ 2013; 
 

· În cazul în care în Strategia de 
Dezvoltare Locală s-a identificat 
oportunitatea dezvoltării unor operațiuni 
de interes public pentru comunitate și 
teritoriul respectiv, pentru care niciun alt 
solicitant nu-și manifestă interesul, GAL 
poate fi beneficiar cu condiția aplicării 
măsurilor de evitare a conflictului de 
interese; 

100% dar nu mai 
mult de 200.000 
Euro/ proiect. 
 
· Pentru operațiunile 
specifice FEADR, 
GAL va stabili 
intensitatea 
sprijinului în limita 
maxima prevăzută 
în Regulamentul 
(UE) nr. 1305/ 2013. 
 
· Intensitatea 
sprijinului pentru 
operațiunile care ies 
din sfera 
Regulamentului va fi 
stabilită de GAL-uri 
astfel: 
 
– pentru 
operațiunile 
generatoare de 
venit: maximum 
90%; 
 
– pentru 
operațiunile 
NEgeneratoare de 
venit: maximum 
100%; 

 31.12.2023 
(sesiune 
continuă) 

https://www.a
fir.info/  

https://www.afir.info/
https://www.afir.info/
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C. ALTE GRANTURI 

 
1. AJUTOR DE MINIMIS - CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR INDUSTRIALE - SESIUNEA A II-A 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Obiectivul prezentei 
scheme de ajutor de 
minimis constă în 
sprijinirea dezvoltării 
durabile a 
întreprinderilor cu 
activitatea principală 
industrie prelucrătoare, 
în sectoarele care se 
regăsesc în codurile 
CAEN 1310-3320 și/sau 
3831-3832. 

1. implementarea şi certificarea 

sistemelor de management al calităţii 

şi/sau a sistemelor de management al 

mediului şi/sau schema de 

management de mediu şi audit - EMAS; 

2. implementarea şi certificarea 

sistemelor de management al sănătăţii 

şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor 

de management pentru 

responsabilitate socială şi de igienă 

alimentară şi/sau a sistemelor de 

management al securităţii informaţiei; 

3. dotarea şi/sau modernizarea 

laboratoarelor de testare şi etalonare 

existente, precum şi acreditarea 

acestora, după caz; 

4. certificarea voluntară a 

produselor şi/sau obţinerea etichetei 

ecologice pentru produse; 

Întreprinderi, societăţi 
cooperative, care activează 
în sectoarele industriei 
prelucrătoare şi al 
recuperării materialelor, 
conform secţiunii C poziţiile 
1310-3320, sau/şi 
recuperarea materialelor, 
conform secţiunii E poziţiile 
3831-3832 din Clasificarea 
activităţilor din economia 
naţională (CAEN), precum şi 
entităţilor din 
infrastructura pentru 
evaluarea conformităţii 
produselor industriale, 
asociaţiilor profesionale şi 
patronatelor de ramură. 

Între 5.000 de 
euro și 200.000 
de euro 

 13.02.2023 – 
24.03.2023 

https://www.fonduri-
structurale.ro/descarca-
document/40823 
 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40823
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40823
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40823
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2. ELI: AL DOILEA APEL DEDICAT OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN SPAȚIUL EUROPEAN DE CERCETARE! 

 
Axa 

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

solicitantului Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 ELI este un proiect de 
cercetare 
paneuropean, găzduit 
de România, Cehia și 
Ungaria, al cărui scop 
este să promoveze 
cercetarea națională 
și europeană prin 
crearea unei 
infrastructuri de 
cercetare de reputație 
internațională, 
deschisă specialiștilor 
din mediul știintific 
universitar și privat, 
precum și din mediul 
de afaceri. 

1. Echipamente; 
2. Sisteme de laser. 
 

Oameni de știință din 
Spațiul European de 
Cercetare  

Buget: 5.438.131 
euro 

 • ELI Nuclear 
Physics în 
Măgurele, 
România: 
24.03.2023; 
16:00 CET; 

• ELI ALPS în 
Szeged, 
Ungaria: 
25.04.2023; 
16:00 CET; 

• ELI 
Beamlines în 
Dolní 
Břežany, 
Republica 
Cehă: 
25.04.2023; 
16:00 CET. 

 

https://up.eli-
laser.eu/call/2nd-eli-
call-for-users-
557973517 
 

 
 

https://up.eli-laser.eu/call/2nd-eli-call-for-users-557973517
https://up.eli-laser.eu/call/2nd-eli-call-for-users-557973517
https://up.eli-laser.eu/call/2nd-eli-call-for-users-557973517
https://up.eli-laser.eu/call/2nd-eli-call-for-users-557973517
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3. THE INNOVATION SMALL CALLS 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

 Scopul acestui apel este 
de a sprijini IMM-urile 
pentru: 
• dezvoltarea unui 

nou 
produs/servicii/sol
uții pentru clienții 
existenți sau 

• îmbunătățirea în 
mod semnificativ a 
unui 
produs/servicii/sol
uții existente în 
vederea extinderii 
într-un nou sector 
industrial sau într-
o nouă zonă 
geografică. 

 

Domenii cheie 

• Future Mobility; 

• Sustainable City Logistics; 

• Mobility & Energy.  

 

IMM-uri 59.500 € /proiect  25.03.2023, ora 
17:00 CET 

https://www.eiturban
mobility.eu/first-
innovation-small-call-
for-the-bp2023-2025/ 
 

 
 

https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
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4. EIT DIGITAL CHALLENGE 2023 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

 Provocarea digitală EIT 
își propune să identifice 
cei mai buni 
antreprenori europeni 
de deep tech și să-i 
ajute să se extindă la 
nivel internațional, 
sprijinind ecosistemul 
european de deep tech. 
 
Căutăm companii 
europene „deep tech” 
cu o creștere rapidă, cu 
o ofertă de produse 
diferențiată, care să 
folosească tehnologii 
digitale sofisticate, greu 
de reprodus. 

Domenii de interes: 

1. Digital Tech 

2. Digital Cities 

3. Digital Industry 

4. Digital Wellbeing 

5. Digital Finance 

 

Întreprinderi nou-înființate 
(start-ups) aflate în etapa 
de creștere (scale-ups) 

sprijin 
personalizat 
pentru creștere 
internațională în 
valoare de 50.000 
euro 

 28.03.2023,  
23:59 CET 

https://www.eitdigital
.eu/challenge#c57970 
 

 
 

https://www.eitdigital.eu/challenge#c57970
https://www.eitdigital.eu/challenge#c57970
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5. OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU REGIUNILE ȘI ORAȘELE UE CARE AU O STRATEGIE POLITICĂ 
ANTREPRENORIALĂ DE EXCEPȚIE ȘI INOVATOARE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

 Premiul Regiunii 
Antreprenoriale 
Europene este o 
inițiativă a Comitetul 
European al Regiunilor. 
Aceasta identifică și 
recompensează 
regiunile și orașele din 
UE cu un spirit 
antreprenorial 
remarcabil și orientat 
spre viitor. 

 Întreprinderi nou-
înființate (startups) aflate 
în etapa de creștere 
(scaleups) 

De la crearea sa în 
2010, titlul REI a 
fost acordat unui 
număr de 39 de 
regiuni și orașe din 
17 state membre 
ale UE. 
 
Titlul REI pentru 
anul 2023 a fost 
acordat 
următoarelor 
regiuni: 

- Barcelona 
(Spania); 

- Penela 
(Portugalia); 

- Pomerania 
Occidentală 
(Polonia). 

 

 29.03.2023 https://cor.europa.eu/
en/engage/Document
s/How%20to%20apply
.pdf 
 
 
https://cor.europa.eu/
en/engage/Pages/eur
opean-
entrepreneurial-
region.aspx?utm_sour
ce=SharedLink&utm_
medium=ShortURL&ut
m_campaign=EER2020 
 

 
 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/How%20to%20apply.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/How%20to%20apply.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/How%20to%20apply.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/How%20to%20apply.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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6. AFCN - APELUL DE FINANȚARE A PROIECTELOR CULTURALE, EDIȚIA II/2023 

 
Axa 

prioritară Domeniu de intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți 
eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Bugetul disponibil pentru această 
sesiune este de 13.000.000 lei și 
acoperă cele 11 arii de finanțare și 
contestațiile, fiind repartizat astfel: 
• Arte Vizuale (pictură, sculptură, 

grafică, fotografie, video-art, 
instalație, ceramică, sticlă, 
metal, arte textile, tehnici mixte, 
experiment vizual și de 
animație, performance art, 
proiecte curatoriale ce au ca 
finalitate realizarea unei 
expoziții și care pot viza inclusiv 
domeniile de arhitectură și 
design) - 2,400,000 lei ; 

• Teatru - 1,400,000 lei ; 
• Muzică - 1,000,000 lei; 
• Dans - 650,000 lei; 
• Arta Digitală și Noile Medii - 

1,200,000 lei; 
• Intervenție Culturală - 800,000 

lei;  
• Educație prin Cultură - 

1,400,000 lei; 
• Patrimoniu Cultural Material - 

800,000 lei; 
• Patrimoniu Cultural Imaterial - 

800,000 lei; 
• Promovarea Culturii Scrise - 

500,000 lei; 
• Proiecte cu Caracter Repetitiv  - 

1,200,000 lei; 
• Contestații - 850,000 lei. 

Din finanţările nerambursabile acordate se 

pot acoperi următoarele categorii de 

cheltuieli directe eligibile: 

•Drepturi de autor, inclusiv impozitul pe 

venit aferent 

•Cheltuieli cu personalul, inclusiv 

contribuţiile sociale obligatorii și impozitul 

pe venit aferente salariilor (cel mult 20% 

din valoarea finanţării) cu excepţia 

cheltuielilor salariale ale persoanelor 

juridice de drept public beneficiare; 

•Cheltuieli pentru cazare, masă, transport 

•Cheltuieli specifice 

•Cheltuieli indirecte eligibile 

•Cheltuieli materiale directe și mijloace 

fixe 

•Cheltuieli cu premii 

•Cheltuieli cu lucrări care nu necesită 

autorizaţie de construire, în procent de cel 

mult 10% din totalul finanţării 

nerambursabile acordate 

Operatori 
culturali 

Suma maximă care 
poate fi solicitată 
pentru un proiect 
este diferită în 
funcţie de aria 
tematică, după cum 
urmează: 
• 105.000 lei - 

Arte Vizuale, 
Teatru, 
Muzică, Dans, 
Artă digitală și 
noile medii, 
Proiecte cu 
caracter 
repetitiv 

• 87.500 lei - 
Educație prin 
cultură, 
Intervenție 
culturală, 
Promovarea 
culturii scrise, 
Patrimoniu 
Cultural 
Material, 
Patrimoniu 
Cultural 
Imaterial. 

 30.03.2023 https://www.afcn-
proiecte.ro/apel-
finantare.html 
 
 
 

https://www.afcn-proiecte.ro/apel-finantare.html
https://www.afcn-proiecte.ro/apel-finantare.html
https://www.afcn-proiecte.ro/apel-finantare.html
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7. FUNDAȚIA PĂDUREA DE MÂINE: PROGRAMUL „COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE”, EDIȚIA 2023 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al programului 
(OGCF): Dezvoltarea durabilă a 
comunităților forestiere/viitoare 
comunități forestiere din România, 
inclusiv prin promovarea gestionării 
responsabile a pădurilor. 
• Obiectivele specifice program 

„Comunitățile Pădurii de 
Mâine” 

• OSCF1: Creșterea respectului 
față de natură prin educarea 
părților interesate pentru 
administrarea responsabilă a 
pădurilor în comunitățile 
forestiere; 

• OSCF2: Dezvoltarea economiei 
sociale în comunitățile 
forestiere – organizații 
comunitare eficiente care 
promovează dezvoltarea 
economică sustenabilă și 
echitabilă a comunităților; 

• OSCF3: Dezvoltarea 
cercetării/inovării și 
transferului tehnologic în 
domeniul managementului 
forestier sustenabil; 

• OSCF4: Creșterea ponderii 
suprafețelor 
reîmpădurite/împădurite în 
zonele actualelor/viitoarelor 
comunități forestiere 

 

Exemple de tipuri de 
activități eligibile: 
 
• DP1/2023 – 

Cercetare/inovare și 
transfer tehnologic 
pentru managementul 
sustenabil al fondului 
silvic și dezvoltarea 
economiei sociale 

• DP2/2023 - 
Conștientizare/educare 
pentru administrarea 
responsabilă a pădurilor 
în comunitățile 
forestiere 

• DP3/2023 - Dezvoltarea 
economiei sociale în 
comunitățile forestiere 
și transfer de bune 
practici 

• DP4/2023 - 
Reîmpădurire/împădurir
e în zonele 
actualelor/viitoarelor 
comunități forestiere și 
angajament civic 

• D5/2023 - Sprijinirea 
implementării 
tehnologiilor inovatoare 
cu emisii reduse de 
carbon 

• Proprietari/administrator
i de păduri și/sau 
asociații ale acestora; 

• Forme asociative ale 
proprietarilor de pădure 
(composesorate, obști de 
moșneni, obști răzășești, 
păduri grănicerești și 
alții); 

• Unități Administrativ 
Teritoriale cu comunități 
dependente de pădure, 
deținătoare de pădure 
sau asociațiile acestora; 

• ONG-uri cu preocupări în 
managementul 
sustenabil al pădurilor; 

• ONG-urile cu expertiză în 
conservarea naturii și al 
managementul ariilor 
protejate; 

• ONG-uri locale, 
comunitare, 
întreprinderi sociale, 
cooperative; 

• Instituții de educație 
(grădinițe, școli, licee, 
universități) și cercetare; 

• Parteneriate între 
oricare din categoriile 
menționate mai sus.  

 

Între 3.000 - 
30.000 euro 

 01 – 31.03.2023 http://padureademain
e.ro/comunitati/?fbcli
d=IwAR1ms6ar59MKe
Uk-
cjU8O89BPTiz3JnnV1C
P-fvGIy_DDtI-
cNEGo58-C38 
 
webinar, 14 martie 
2023, începând cu ora 
19:00 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
Se3_QRW-
AMmNBMBCnmEPgD
VBQccEV2mF-
NPgMj4gjUPzw5Kaw/
viewform 
 

 

http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
http://padureademaine.ro/comunitati/?fbclid=IwAR1ms6ar59MKeUk-cjU8O89BPTiz3JnnV1CP-fvGIy_DDtI-cNEGo58-C38
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_QRW-AMmNBMBCnmEPgDVBQccEV2mF-NPgMj4gjUPzw5Kaw/viewform
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8. APEL DESTINAT REVISTELOR ȘI PUBLICAȚIILOR CULTURALE – 2023 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

 Ministerul Culturii 
anunţă lansarea 
procedurii de selecţie a 
revistelor şi publicaţiilor 
culturale, altele decât 
cele propuse de 
Uniunile de Creatori din 
România, membre ale 
Alianţei Naţionale a 
Uniunilor de Creatori, 
pentru anul 2023, în 
conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
136/2015 pentru 
finanţarea revistelor de 
cultură reprezentative 
din România. 

• Valoarea şi ponderea 

conținutului cultural al revistei - 

30 puncte; 

• Notorietatea revistei -10 puncte; 

• Originalitatea sau raritatea 

produsului editorial - 15 puncte; 

• Continuitatea periodicului și 

tradiția - 10 puncte; 

• Tirajul  și / sau media 

vizualizărilor, pe ediție - 10 

puncte; 

• Prestigiul colegiului de redacţie 

şi al colaboratorilor publicaţiei - 

15 puncte; 

• Execuţia tehnică şi grafică a 

revistei sau publicaţiei 

culturale/modul de prezentare a 

publicaţiei - policromie, design, 

inclusiv calitate prezentare web 

- 10 puncte. 

 

Operatori culturali 1.125.000 lei  04.04.2023 (ora 

17.00). 

http://www.cultura.ro
/anunt-public-privind-
procedura-de-selectie-
si-finantare-revistelor-
si-publicatiilor-
culturale-0 
 

 
 

http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
http://www.cultura.ro/anunt-public-privind-procedura-de-selectie-si-finantare-revistelor-si-publicatiilor-culturale-0
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9. OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU CONSERVAREA OBIECTIVELOR CULTURALE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului Termen limită Informații 
suplimentare 

 Laboratorul de 
inovare creativă va 
stimula actorii din 
diferite sectoare 
culturale și creative, 
inclusiv din 
domeniul 
audiovizualului, să 
conceapă și să 
testeze soluții 
inovatoare pentru 
provocări cheie, cu 
un potențial impact 
pozitiv pe termen 
lung asupra mai 
multor sectoare 
culturale și creative. 

AFCP sprijină proiectele de conservare a 

patrimoniului cultural în trei domenii sau 

categorii prioritare de finanțare: 

•situri culturale; 

•obiecte și colecții culturale; 

•forme de exprimare culturală tradițională 

 

Câteva exemple de tipuri de proiecte pe care 

AFCP le sprijină sunt: 

•conservarea clădirilor și siturilor istorice care 

au o importanță arhitecturală, artistică, istorică 

sau altă importanță culturală (nereligioasă); 

•evaluarea nevoilor și conservarea colecțiilor 

muzeale; 

•conservarea siturilor arheologice; 

•documentarea tehnicilor artizanale 

tradiționale pe cale de dispariție; 

•îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru 

conservarea preventivă a arhivelor și 

manuscriselor; 

•documentarea limbilor indigene amenințate 

cu dispariția. 

Entități necomerciale 
reputate și 
responsabile care pot 
demonstra că au 
capacitatea necesară 
de a gestiona proiecte 
de conservare a 
patrimoniului 
cultural, precum 
organizațiile 
neguvernamentale, 
muzee, instituții de 
învățământ, ministere 
ale culturii sau 
instituții și organizații 
similare. 

Între 10.000 și 
500.000 de dolari 

 Runda 2: Ambasada va 

invita solicitanții cu idei 

promițătoare să 

depună cereri complete 

de proiecte, până la 

data de 

14.04.2023, 11:59 p.m. 

 

https://www.fond
uri-
structurale.ro/des
carca-
document/40284 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40284
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40284
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40284
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40284
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/40284
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10.  MIND4MACHINES - APEL 2 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul 
principal al 
apelului este 
de a crește 
eficiența și 
competitivitat
ea industriei 
prelucrătoare 
prin 
adoptarea 
celor mai 
recente 
tehnologii 
digitale 
pentru o 
transformare 
mai 
inteligentă și 
mai ecologică, 
în 
conformitate 
cu cele mai 
recente 
politici ale UE. 

• Alocarea financiară a apelului este de 1.620.800 euro și este împărțită pe două 
scheme de finanțare care nu necesită cofinanțare din partea aplicanților. În 
funcție de maturitatea inovației propuse (Technology Readiness Level – TRL), 
unul sau doi aplicanți cu rol de furnizori de tehnologie, împreună cu o firmă din 
industrie care va asigura testarea și validarea prototipului, pot aplica pentru una 
dintre cele două scheme de finanțare: 

SCHEMA SUPORT PENTRU INOVARE pentru dezvoltarea produsului: 
• soluția să fi parcurs deja etapele de dezvoltare incipiente, de laborator [de 

la TRL 4]; 
• se pot finanța activități de dezvoltare și testare a unei aplicații digitale, a 

unui sistem de automatizare, a unui prototip, a unei soluții de tip cloud sau 
de securitate cibernetică [pentru a ajunge la TRL 5-7]; instruirea 
partenerului industrial pentru utilizarea soluției; costuri asociate deplasării 
între parteneri; 

• buget de maxim de 60.000 în cazul unui aplicant; 
• buget maxim de 120.000 euro în cazul proiectelor colaborative între doi 

aplicanți; 
• partenerul industrial poate fi finanțat cu maxim 20% din bugetul proiectului; 
• 9 luni de implementare. 

SCHEMA SUPORT PENTRU PRE-COMERCIALIZARE pentru validarea finală a produsului 
și sprijin pentru lansarea pe piață: 

• soluția să fi parcurs deja etapele de testare și validare industrială [de la TRL 
7]; 

• se pot finanța studii și analize de piață, planuri de afaceri, consultanță 
pentru marketing, pentru scalare pe piețe externe; testarea și 
demonstrarea soluției finale la sediul partenerului industrial, precum și 
instruirea echipei pentru utilizare; costuri de promovare pentru atragerea 
de clienți,   [pentru a ajunge la TRL 8-9]; costuri asociate deplasării între 
parteneri sau la evenimente de promovare; 

• buget de maxim de 30.000 în cazul unui aplicant; 
• buget maxim de 60.000 euro în cazul proiectelor colaborative între doi 

aplicanți; 
• partenerul industrial poate fi finanțat cu maxim 20% din bugetul proiectului; 
• 6 luni de implementare. 

Firme mici și 
mijlocii (inclusiv 
microîntreprind
eri/startup-uri) 
care dezvoltă 
soluții pentru 
eficientizarea și 
îmbunătățirea 
proceselor de 
fabricație și de 
management, 
precum: 
tehnologii 
digitale de tip 
hardware, 
software, 
securitate 
cibernetică, 
conectivitate, 
soluții de 
stocare de tip 
cloud, 
inteligență 
artificială, 
Internet of 
Things (IoT), Big 
Data, robotică, 
automatizări 
industriale, 
învățare 
automată 
(machine 
learning). 

Buget 
total: 
1.620.800 
euro 

 19.04.2023, 
17:00 CET 

https://mind4ma
chines.eu/wp-
content/uploads/
2023/02/MIND4
MACHINES_Open
Call_2_Guide_for
_Applicants.pdf 
 

https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2023/02/MIND4MACHINES_OpenCall_2_Guide_for_Applicants.pdf
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11.  APEL DEDICAT PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI BAZATE PE GEN ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR 
- APEL PENTRU INTERMEDIARI 

 
Axa 

prioritară Domeniu de intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuția 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Apelul va finanța un număr 
limitat de actori/intermediari 
transnaționali, naționali sau 
regionali care vor consolida 
capacitățile și vor acorda din 
nou subvenții organizațiilor 
societății civile (OSC) active la 
nivel local, regional, național. 
 
Prin intermediul acestui 
mecanism, finanțarea UE ar 
trebui să contribuie la 
sprijinirea, împuternicirea și 
consolidarea capacităților 
organizațiilor independente 
ale societății civile active în 
prevenirea și combaterea 
tuturor formelor de violență 
de gen împotriva femeilor și 
fetelor și a tuturor formelor 
de violență de gen, inclusiv 
împotriva persoanelor 
LGBTIQ, a femeilor și copiilor 
în contextul migrației, 
precum și a diferitelor forme 
de violență împotriva 
copiilor. 

Propunerile trebuie să includă ambele categorii principale de 
activități: 
•Sprijin financiar acordat unor terțe părți (organizații ale 
societății civile - OSC) de către intermediari, inclusiv: 
•Publicarea de cereri de propuneri, definirea selecției și 
criteriile de selecție, evaluarea cererilor și monitorizarea 
punerii în aplicare; 
•Sprijin tehnic și metodologic pentru pregătirea și punerea 
în aplicare a activităților OSC-urilor. 
 
Consolidarea capacităților pentru OSC, inclusiv: 
•Formarea și consolidarea capacității și a sustenabilității OSC 
(de exemplu, cu coaching pentru a consolida gândirea 
strategică și capacitățile manageriale ale OSC, promovarea 
expertizei de gen și a abordării bazate pe drepturile copilului 
în cadrul OSC, sesiuni de formare în domeniul strângerii de 
fonduri, formare privind metodele de advocacy, seminarii 
privind comunicare, inclusiv prin intermediul mijloacelor de 
comunicare socială și al realizării de videoclipuri, sau 
consolidarea cercetării și analizei politicilor); 
•Consolidarea cunoștințelor și formarea tematică pentru 
OSC cu privire la legislația și politicile UE privind prevenirea 
și combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței 
împotriva copiilor, inclusiv în ceea ce privește politicile de 
salvgardare și de protecție a copiilor; 
•Încurajarea și facilitarea creării de conexiuni între OSC și cu 
părțile interesate relevante în vederea promovării și 
protejării drepturilor și valorilor fundamentale în cadrul UE. 

Organizații 
non-profit ale 
societății 
civile din 
statele 
membre; co-
solicitanții 
(dacă există) 
trebuie să fie 
entități 
juridice 
(organisme 
publice sau 
private) 
stabilite 
oficial într-
una dintre 
țările eligibile 
sau o 
organizație 
internațională 

Grantul UE 
solicitat nu 
poate fi mai 
mic de 
1.500.000 
euro sau 
mai mare 
de 
3.000.000 
euro 

 19.04.2023, 

ora 17:00 CET 

(Brussels) 

https://ec.europa
.eu/info/funding-
tenders/opportu
nities/docs/2021-
2027/cerv/wp-
call/2023/call-
fiche_cerv-2023-
daphne_en.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
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12.  OPORTUNITĂȚI PRIN PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ DE FINANȚARE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Laboratorul de 
inovare creativă 
va stimula 
actorii din 
diferite 
sectoare 
culturale și 
creative, 
inclusiv din 
domeniul 
audiovizualului, 
să conceapă și 
să testeze 
soluții 
inovatoare 
pentru 
provocări cheie, 
cu un potențial 
impact pozitiv 
pe termen lung 
asupra mai 
multor sectoare 
culturale și 
creative. 

Sprijinul InnovLab sprijină proiectarea, 

dezvoltarea și/sau răspândirea de 

instrumente, modele sau soluții inovatoare 

aplicabile în sectorul audiovizual și în alte 

sectoare culturale și creative. Activitățile 

vizează sprijinirea competitivității, a 

procesului de ecologizare, a cooperării, a 

circulației, a vizibilității, a disponibilității, a 

diversității și/sau a audienței în toate 

sectoarele. Aceste activități trebuie să aibă 

un potențial ridicat de reproducere în 

sectorul audiovizual și în alte sectoare 

culturale și creative. 

Entități publice sau private 
care își au sediul în una dintre 
țările participante la 
programul Europa Creativă și 
care sunt deținute în mod 
direct sau prin participare 
majoritară de resortisanți ai 
acestor țări 
 

5.438.131 euro  20.04.2023, 
ora 17:00 CET 

https://ec.europa.eu/info/
funding-
tenders/opportunities/por
tal/screen/opportunities/t
opic-details/crea-cross-
2023-
innovlab;callCode=null;fre
eTextSearchKeyword=;ma
tchWholeText=true;typeC
odes=1,0;statusCodes=31
094501,31094502,310945
03;programmePeriod=202
1%20-
%202027;programCcm2Id
=43251814;programDivisi
onCode=null;focusAreaCo
de=null;destinationGroup
=null;missionGroup=null;g
eographicalZonesCode=nu
ll;programmeDivisionPros
pect=null;startDateLte=nul
l;startDateGte=null;crossC
uttingPriorityCode=null;cp
vCode=null;performanceO
fDelivery=null;sortQuery=s
ortStatus;orderBy=asc;onl
yTenders=false;topicListKe
y=topicSearchTablePageSt
ate 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

25 
 

13.  THE INNOVATION SMALL CALLS 
 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare grant Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Scopul acestui apel este 
de a sprijini IMM-urile 
pentru: 
• dezvoltarea unui 

nou 
produs/servicii/ 
soluții pentru 
clienții existenți 
sau 

• îmbunătățirea în 
mod semnificativ 
a unui 
produs/servicii/s
oluții existente în 
vederea 
extinderii într-un 
nou sector 
industrial sau 
într-o nouă zonă 
geografică. 

 

1. Future Mobility; 

2. Sustainable City Logistics; 

3. Mobility & Energy.  

 

IMM-uri 59.500 €               
per proiect 

 25.03.2023, 
ora 17:00 CET 

https://www.eitur
banmobility.eu/fir
st-innovation-
small-call-for-the-
bp2023-2025/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
https://www.eiturbanmobility.eu/first-innovation-small-call-for-the-bp2023-2025/
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14.  PRIMUL APEL DE PROIECTE DIN CADRUL URBACT IV 
 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți eligibili Valoare 

grant 
Contribuția 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 URBACT are o vastă 
experiență în sprijinirea 
orașelor pentru a-și 
îmbunătăți politicile urbane 
prin cooperare 
transnațională. Abordarea 
„de jos în sus” a 
programului permite 
orașelor să își definească 
propriile nevoi, asigurând în 
același timp o legătură 
puternică cu cadrul politicii 
de coeziune. În perioada 
2021-2027, URBACT va 
promova dezvoltarea 
urbană durabilă integrată 
prin cooperare și va 
contribui, de asemenea, 
la o Europă mai aproape de 
cetățeni (PO5). Mai precis, 
URBACT poate ajuta mai 
multe orașe să își dezvolte 
capacitățile de a concepe și 
furniza planuri și strategii 
de dezvoltare urbană 
durabilă. 

• Utilizarea rețelelor 
transnaționale (proiecte) 
pentru a îmbunătățirea 
capacității orașelor europene 
 

• Îmbunătățirea capacității 
părților interesate urbane de a 
formula și implementa politici 
de dezvoltare urbană durabilă, 
practici și inovații într-un mod 
integrat, participativ și bazat 
pe nevoile teritoriilor 
 

• Asigurarea faptului că practica 
și cunoștințele URBACT sunt 
puse la dispoziția practicienilor 
urbani și a factorilor de decizie 
politică pentru a se reflecta în 
politicile urbane locale, 
regionale, naționale și 
europene, în special prin 
Inițiativa Urbană Europeană; și 
contribuind la Agenda Urbană 
pentru UE 

• orașele din Statele 
Membre UE 27, 
Norvegia și Elveția, 
precum și state IPA 
dispuse să dezvolte 
strategii integrate și 
planuri de acțiune 
pentru dezvoltare 
urbană durabilă. 

• „Orașul” beneficiar se 
referă la autoritatea 
publică locală care 
reprezintă: 

• Alți potențiali 
beneficiari: autoritățile 
provinciale, regionale și 
naționale, universități și 
centre de cercetare. 

• Niveluri guvernamentale 
infra-municipale, cum ar 
fi cartierele și sectoarele 
orașelor; 

• Orașe, municipii; 
• Agențiile locale; 
• Autoritățile 

metropolitane. 

Bugetul 
Programului 
de Cooperare 
URBACT IV 
2021 - 2027: 
• 5,00 

milioane 
euro IPA. 

• 79,769 
milioane 
euro 
FEDR 

 

 17.01.2023 – 
31.03.2023 

https://urbact.eu/
romania 
 
 

 
 

https://urbact.eu/romania
https://urbact.eu/romania
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15.  AFCN - PROGRAME CULTURALE, SESIUNEA 2022-2023 

 
Axa 

prioritară Domeniu de intervenţie Acțiuni/operațiuni eligibile Solicitanți 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuția 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

 Pentru sesiunea dedicată 
programelor culturale 
multianuale au fost definite 
cinci priorități specifice, din 
care se vor alege trei, care vor 
fi punctate în procesul de 
evaluare*, după cum urmează: 
 
1. Dezvoltarea de 
abordări interdisciplinare, 
colaborative și/sau în 
coproducție; 
2. Capacitatea de a 
genera dezvoltare culturală 
durabilă și consolidarea 
ecosistemului cultural local; 
3. Promovarea 
incluziunii, a diversității și a 
toleranței; 
4. Dezvoltarea și 
diversificarea publicului în 
special din zonele cu acces 
limitat la cultură; 
5. Sprijinirea adaptării 
demersurilor artistice la 
platforme diverse de 
prezentare și difuzare, inclusiv 
în mediul digital. 

• Nu sunt eligibile pentru finanţarea 
nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional 
programele care sunt cofinanţate din alte 
fonduri publice care aplică scheme de minimis. 
• Un operator cultural poate înscrie în 
concurs maximum 2 (două) oferte culturale pe 
sesiune, dintre care un singur PROGRAM 
cultural multianual, cu condiţia de a nu avea în 
desfășurare alt program cultural multianual 
pentru care a obţinut finanţare de la AFCN. 
• O ofertă culturală NU poate fi depusă 
în același timp și la finanţări anuale și la cele 
multianuale. 
• Programul cultural trebuie sa 
propună o serie de proiecte și activităţi 
culturale desfășurate pe o perioadă de 
minimum 14 luni în intervalul iunie 2022 – 15 
noiembrie 2023, care să contribuie coerent la 
îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse. 
• Nu sunt eligibile programe care 
cuprind mai multe ediţii ale unui proiect (ex. 
două ediţii ale unui festival). 
• Trebuie asigurată o co-finanţare de 
minimum 25% din bugetul proiectului; AFCN 
acordă maximum 75% din bugetul propus. 
• Existenţa a minimum doi parteneri 
instituţionali naţionali și/sau internaţionali este 
condiţie de acordare a finanţării. 

• Asociaţii 
• Fundaţii 
• Instituţii 

publice de 
cultură 

• Persoane 
fizice 
autorizate 

• Societăţi 
comerciale 
care 
derulează 
activităţi 
culturale 

Minimum 
150.000 lei - 
maximum 
200.000 
lei/program 

 Înscrierea de 
programe 
culturale: 
perioada 
15.06.2022 – 
15.11.2023* 
*Pentru a fi luat 
în considerare, 
programul 
trebuie să fie 
înregistrat în 
sistem începând 
cu data de 01 
martie 2022 
 

https://www.afcn.
ro/finantari/proiec
te-culturale.html 
 
 

 

https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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16.  HG 807/2014: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIȚIILOR CU IMPACT 
MAJOR ÎN ECONOMIE 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Schema de ajutor de stat 
are ca obiectiv dezvoltarea 
regională, prin realizarea de 
investiții iniţiale în active 
fixe de înaltă tehnologie 
pentru realizarea de 
produse cu valoare 
adăugată mare, indiferent 
de dimensiunea 
beneficiarilor. 

Activele corporale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

• trebuie să fie exploatate exclusiv de 
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat 
pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru 
care s-a solicitat finanţarea; 

• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii 
beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să 
rămână asociate investiţiei pentru care s-a 
acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 
cinci ani de la finalizarea investiţiei; c) să fie 
achiziționate în condiţii de piaţă 

 
Activele necorporale trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 
 
• trebuie să fie exploatate exclusiv de 

întreprinderea beneficiară de ajutor de stat 
pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru 
care s-a solicitat finanţarea; 

• trebuie să fie incluse în activele întreprinderii 
beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să 
rămână asociate investiţiei pentru care s-a 
acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 
cinci ani de la finalizarea investiţiei; 

• să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; 
să fie achiziționate de la terți care nu au legături 
cu cumpărătorul. 

Întreprinderi nou-
înfiinţate sau 
întreprinderi în 
activitate, atât 
IMM-uri cât şi 
întreprinderi 
mari, cu 
personalitate 
juridică 

Valoarea totală a 
unui proiect de 
investiții trebuie să 
fie de minimum 4,5 
milioane lei 

 31.12.2023 https://mfinante.gov.r
o/hg-807/20141 
 

 
 

https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141
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17. FRDS – APELUL 2 PENTRU PROPUNERI DE INIȚIATIVE BILATERALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE 

LOCALĂ, TRANSFER DE BUNE PRACTICI” 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul de propuneri de 
inițiative bilaterale vizează 
facilitarea schimbului și 
transferului de informații, 
cunoștințe, tehnologie, 
experiență și bune practici 
între Promotorii de Proiect 
și partenerii lor din 
România, pe de o parte, 
respectiv entități relevante 
din Statele Donatoare și/ 
sau organizații 
internaționale, pe de altă 
parte, în domenii de interes 
și pe teme specifice 
proiectelor finanțate prin 
Programul Dezvoltare 
locală. 

• Prin intermediul acestuia va fi 
sprijinită participarea la întâlniri 
bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 
formare și ateliere de lucru, vizite 
de studiu, conferințe și seminare 
relevante pentru tematica 
proiectului aflat în implementare. 
 

• Cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare sau dintr-o organizație 
internațională trebuie să fie 
implicată în activitățile bilaterale 
propuse. 

• Entități implicate (în 
calitate de Promotori de 
Proiect sau de 
parteneri) în 
implementarea unui 
proiect finanțat în 
cadrul Programului 
Dezvoltare locală din: 

• România, 
• Islanda, 
• Liechtenstein, Norvegia. 

Până la 5.000 de 
euro 

 06.07.2021 – 
01.05.2024* 
 

https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul-2-
transfer-de-bune-
practici/ 
 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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18.  MFP: SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ 
DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
 Schema de ajutor de stat are 

ca obiectiv dezvoltarea 
regională, prin realizarea de 
investiții iniţiale care 
determină crearea de minim 
100 locuri de muncă, 
indiferent de dimensiunea 
beneficiarilor şi de valoarea 
investiţiei. 

Sunt considerate cheltuieli eligibile 
costurile salariale înregistrate pe o 
perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare 
a creării de locuri de muncă. 
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor 
eligibile se acordă cu îndeplinirea 
următoarelor condiții: 

• locurile de muncă sunt create 
direct de un proiect de 
investiţii; 

• locurile de muncă sunt create 
după depunerea cererii de 
acord pentru finanțare și după 
demararea investiţiei, dar nu 
mai târziu de 3 ani de la data 
finalizării acesteia. 

• întreprinderi nou-
înființate 

• întreprinderi în 
activitate 

• IMM-uri 
• întreprinderi mari 

700.000.000 lei  Înregistrarea 
Cererilor de acord 
pentru finanțare 
se realizează în 
sesiune continuă.  
 
Acordurile de 
finanțare se pot 
emite până la data 
de 31.12.2023 

https://mfinante.gov
.ro/hg-332/20141 
 

 
 

https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
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19.  FRDS – APELUL 2 PENTRU PROPUNERI DE INIȚIATIVE BILATERALE ÎN CADRUL „DEZVOLTARE LOCALĂ, 
REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” 

 
Axa 

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

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul de propuneri 
de inițiative 
bilaterale vizează 
facilitarea 
schimbului și 
transferului de 
informații, 
cunoștințe, 
tehnologie, 
experiență și bune 
practici între 
Promotorii de 
Proiect și partenerii 
lor din România, pe 
de o parte, 
respectiv entități 
relevante din 
Statele Donatoare 
și/ sau organizații 
internaționale, pe 
de altă parte, în 
domenii de interes 
și pe teme specifice 
proiectelor 
finanțate prin 
Programul 
Dezvoltare locală. 

Prin intermediul apelului este sprijinită 
participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, 
sesiuni de formare și ateliere de lucru, vizite de 
studiu, conferințe, seminare și alte activități 
similare. Activitățile bilaterale propuse se vor 
axa pe teme relevante pentru obiectivele și 
activitățile proiectului finanțat în cadrul 
Programului și vor contribui la îmbunătățirea 
rezultatelor acestuia. 

Entitățile sau 
organizațiile 
internaționale 
implicate (în calitate 
de Promotori de 
Proiect sau de 
parteneri) în 
implementarea unui 
proiect finanțat în 
cadrul Programului 
Dezvoltare locală din: 
 
• România, 
• Islanda, 
• Liechtenstein  
• Norvegia 

Maximum 5.000 €  01.05.2024* https://dezvoltare-
locala.frds.ro/apelul
-2-transfer-de-
bune-practici/ 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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20.  PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili Valoare grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
 Obiectivul 

programului este 
acordarea unui 
sprijin în favoarea 
restructurării şi a 
reconversiei 
plantaţiilor- una din 
măsurile de 
administrare a 
potenţialului 
productiv viticol 
care a fost luată de 
Comisia Europeană, 
atât pentru a întări 
echilibrul pieţei 
vitivinicole, cât şi în 
vederea unei mai 
bune adaptări a 
ofertei la cerere 
pentru anumite 
tipuri de produse 
vitivinicole. 

Tipurile de activități care pot fi finanțate includ: 
 
• reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, 

realizată prin plantare pe același amplasament 
ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, 
cu soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin 
prevăzute în anexa nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 
2018 cu modificările şi completările ulterioare 

• reamplasarea parcelelor viticole; 
• replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a 

plantațiilor viticole, din motive sanitare sau 
fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din 
OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Modernizare, prin: 
• proiectare, instalare/înlocuire sistem de 

susținere pentru conducere și palisaj; 
• modernizarea formei de conducere a viței-de-vie 

prin trecerea de la cultura joasă la cultura 
semiînaltă și înaltă; 

• modernizarea sistemului de susținere prin 
înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de 
sârme, dintre care minimum două duble, la 
sistemul pentru conducere și palisaj în vederea 
susținerii butucilor și conducerea lăstarilor; 

• instalarea de sisteme de irigații prin picurare, 
eligibile la finanțare, inclusiv pentru viticultorii 
care au accesat programele anterioare de 
restructurare/reconversie a plantațiilor viticole. 

Producătorii viticoli, 
persoane fizice sau 
juridice care dețin 
și/sau exploatează 
suprafețe de viță-de-
vie 

Maximum 75% 
din valoarea 
costurilor 
restructurării 

 Pentru perioada 
2019 - 2023, 
planurile individuale 
se depun în sesiune 
continuă la DAJ ( 
Direcția Agricolă 
Județeană) și a 
municipiului 
București, iar 
cererile de finanțare 
se depun în termen 
de 30 de zile 
calendaristice de la 
data aprobării 
planurilor 
individuale la sediile 
centrelor județene 
ale APIA. 
 
Termenul limită 
pentru finalizarea 
programelor de 
reconversie/restruct
urare aferente 
Programului 
Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 
2019-2023 este 
31.07.2023. 

https://www.fondu
ri-
structurale.ro/alte-
finantari/342/progr
amul-national-de-
sprijin-in-sectorul-
vitivinicol-2019-
2023 

 
 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 

 
 
 

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

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

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

Biroul judeţean PRAHOVA 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 7, 
camerele 723 - 725, Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

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

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

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

  
 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
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                     DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL PROIECTE  ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

Daniela TRAIAN, Director Dezvoltare  
Geanina MĂGUREANU, Şef Serviciu Proiecte și Relații Internaționale 

Ani MIHAI, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adriana TILIȚĂ, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Mădălina DINU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

Andreea TUDOSE, Expert, Sediul central CĂLĂRAȘI 
Andrei Theodor GEORGESCU, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 

Mircea MARINACHE, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 
 

E-mail: programe@adrmuntenia.ro 
Website : http://www.adrmuntenia.ro/ 

 
 

EDITOR: DIRECŢIA DEZVOLTARE  
SERVICIUL PROIECTE  ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  

Data publicării: 10.03.2023 
 

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

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

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

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