
Catalogul surselor de finan are�
Iunie 2018

F
o
to

/
c
it
ie

s
-t

o
d
a
y.

c
o
m



 
 

 
 

CUPRINS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  PROGRAME OPERAŢIONALE 2 

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 2 

2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 21 

3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 31 

4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 45 

5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVE 2014-2020 53 

6. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ  2014-2020 54 

B.  PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 63 

C.  ALTE GRANTURI 64 

1 
 



 
A. PROGRAME OPERAŢIONALE 

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 
 

Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 1, 
Prioritatea de 
investiții 1.1, 
Operațiunea C- 
Investiții pentru 
IMM-uri pentru 
implementarea 
unui rezultat al 
cercetării – 
inovării în 
parteneriat cu 
ITT 

Creșterea inovării în 
firme prin susținerea 
entităților de inovare 
și transfer tehnologic 
în domenii de 
specializare inteligentă 

Se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, 
IMM-uri care doresc să achiziționeze rezultatele 
ale transferului tehnologic în domeniile 
menționate în Anexa 2a la prezentul ghid, rezultate 
pe care  să le implementeze în domeniul lor de 
activitate. 

Solicitantul poate fi un 
IMM în parteneriat cu 
unul sau mai multe ITT-
uri.  

Forma de constituire a 
solicitantului:, 

 i.O societate sau o 
societate cooperativă 

 ii. O entitate de inovare și 
transfer tehnologic (ITT) 
constituită în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 euro, 
echivalent în 
lei 

Contribuția la 
finanțarea 
investiției trebuie 
să fie de 
minimum 10% 
din valoarea 
eligibilă a 
investiției și este 
asigurată exclusiv 
de către IMM. 
Valoarea eligibilă 
a investiției 
reprezintă suma 
cheltuielilor 
eligibile incluse în 
proiect.  

25.06.2018, 
ora 10.00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 2 
”Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, 
prioritatea de 
investiții 2.1. 
”Promovarea 
spiritului 
antreprenorial, în 
special prin 
facilitarea 
exploatării 
economice a 
ideilor noi și prin 
încurajarea 
creării de noi 
întreprinderi, 
inclusiv prin 
incubatoare de 
afaceri” - 2.1.B 
Incubatoare2 de 
afaceri. 

Prioritatea de investiții 
2.1. ”Promovarea 
spiritului 
antreprenorial, în 
special prin facilitarea 
exploatării economice 
a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de 
noi întreprinderi, 
inclusiv prin 
incubatoare de 
afaceri” are ca obiectiv 
consolidarea poziției 
pe piață a IMM-urilor 
în domenii 
competitive 
identificate în 
Strategia Națională de 
Competitivitate3 şi 
Planurile de 
Dezvoltare Regională. 
Ea este dedicată 
sprijinirii dezvoltării 
microîntreprinderilor5, 
pe de o parte și a 
structurilor suport de 
incubare a afacerilor, 
pe de altă parte. 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest 
program includ: 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

-  Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin 
construirea spațiilor aferente și dotarea acestora 
cu active corporale și necorporale. 

Este eligibilă inclusiv reabilitarea/ reconversia unui 
imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu 
active corporale și necorporale, în scopul creării 
unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” 
se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio 
activitate, în anul curent depunerii cererii de 
finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori 
anului depunerii cererii de finanțare. 

 Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: 

- Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul 
incubatoarelor de afaceri 

Solicitantul se încadrează 
într-una din următoarele 
categorii: 

a.Fondator al 
incubatorului de afaceri: 
Autoritate a 
administrației publice 
locale- unități 
administrativ-teritoriale 
din mediul urban sau 
rural; Instituţie sau 
consorţiu de instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate 

b.Parteneriat între 
fondatori 

Valoarea 
finanțării 
nerambursabi
le acordate 
este de 
minimum 
200.000 euro 
și maximum 
7.000.000 
euro, 
echivalent în 
lei la cursul de 
schimb 
Inforeuro6 
valabil la 
lansarea 
apelului de 
proiecte. 

Întreprinderi mari 
50 %; 
Întreprinderi 
mijlocii 40%; 
Întreprinderi mici 
și 
microîntreprinder
i 30%.  

09.07.2018, 
ora 12:00:00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html  
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 3, 
Prioritatea de 
investiții 3.1 
Operațiunea A – 
Clădiri 
rezidențiale 
SUERD 

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

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite 
activități specifice realizării de investiții pentru 
creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
rezidenţiale, respectiv: • îmbunătățirea 
izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii 
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 
superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, 
inclusiv măsuri de consolidare; • reabilitarea 
și modernizarea instalaţiei de distribuţie a 
agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, 
parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv 
montarea de robinete cu cap termostatic etc. •
 modernizarea sistemului de încălzire: 
repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor 
sisteme alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile – panouri solare termice, 
panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau 
centrale termice pe biomasa etc.; • înlocuirea 
corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 
din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață;  • implementarea sistemelor de 
management al funcționării consumurilor 
energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor 
inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice; • orice alte activități 
care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor 
electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de 
demontare a instalațiilor și echipamentelor 
montate, lucrari de reparații la fațade etc.); •
 întocmirea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce 
vizează realizarea de proiecte ce pot fi 
implementate prin POR 2014 – 2020. 

Unitate administrativ-
teritorială din mediul 
urban, sector al 
municipiului Bucureşti, 
definite conform Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

Valoare 
minimă 
eligibilă: 100 
000 euro* 
Valoare 
maximă 
eligibilă: 5 
milioane euro 

Ratele de co-
finanţare 
aplicabile pentru 
cheltuielile 
eligibile sunt: 
• 60% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectelor - 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională şi 
bugetul de stat, 
din care: rata de 
cofinanțare din 
partea Uniunii 
Europene prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională (FEDR) 
este maxim 85%, 
iar rata de 
cofinanțare din 
bugetul de stat 
(BS) este minim 
15%; • 40% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectelor – 
Solicitant şi 
Asociaţia de 
proprietari. 

15.07.2018, 
ora 10.00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 3, 
prioritatea de 
investiții 3.1, 
Operațiunea B – 
Clădiri publice 
SUERD 

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

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite 
activități/acțiuni specifice realizării de investiții 
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
publice, respectiv: • îmbunătățirea 
izolației termice a anvelopei clădirii (pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul 
nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și 
învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a 
clădirii; • introducerea, reabilitarea și 
modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru 
prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic 
pentru încălzire și a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor 
de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 
achiziționarea și instalarea echipamentelor 
aferente și racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; • utilizarea surselor 
regenerabile de energie, pentru asigurarea 
necesarului de energie a clădirii; •
 implementarea sistemelor de 
management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie (ex. 
achiziționarea, instalarea, întreținerea și 
exploatarea sistemelor inteligente pentru 
gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie 
pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);  •
 înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat 
cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor 
tehnice.  

 

•Autoritățile publice 
centrale: ministerele, 
alte organe de 
specialitate care se 
organizează în 
subordinea Guvernului 
ori a ministerelor, 
instituțiile publice din 
subordinea Guvernului 
ori a ministerelor, 
autorităţile 
administrative autonome 
(înființate prin legi 
organice), •Autoritățile și 
instituțiile publice locale: 
Unitățile Administrativ 
Teritoriale (UAT comună, 
oraș, municipiu, județ); 
•Parteneriate între 
entitățile de mai sus, în 
conformitate cu 
prevederile legale. 

 

 

 

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

- maxim 
13% din valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
reprezintă rata de 
cofinanțare din 
bugetul de stat 
(BS) și minim 2% 
din valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 
reprezintă 
contribuția 
solicitantului – 
autorități și 
instituții publice 
locale, respectiv 
- minim 
15% din valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului 
reprezintă 
contribuția 
solicitantului - 
autorități publice 
centrale. 

19.07.2018, 
ora 10.00 
 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 3, 
prioritatea de 
investiții 3.1 
Operațiunea C – 
Iluminat public 

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

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite 
acţiuni/activități specifice realizării de investiții 
pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul 
public, respectiv: 

• înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat 
de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor 
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare 
de viață și asigurarea confortului corespunzător 
(ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor 
electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

•achiziționarea/instalarea de sisteme de 
telegestiune a iluminatului public; 

•crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de 
iluminat public în localitățile urbane; 

•utilizarea surselor regenerabile de energie; 

•orice alte activități care conduc la îndeplinirea 
realizării obiectivelor proiectului; 

•realizarea de strategii pentru eficiență energetică 
(ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 2020. 

•Unitățile administrativ 
teritoriale din  mediul 
urban, sectoarele 
Municipiului București 
precum și Municipiul 
București, definite 
conform Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Valoare 
minimă 
eligibilă: 100 
000 euro* 
Valoare 
maximă 
eligibilă: 5 
000 000 euro 

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

18.08.2018, 
ora 10:00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa Prioritară 4: 
Sprijinirea 
dezvoltării 
urbane 
durabile, 
Prioritatea de 
investiții 4e; 
Promovarea 
unor strategii 
cu emisii 
scăzute de 
dioxid de 
carbon pentru 
toate tipurile de 
teritorii, în 
special pentru 
zonele urbane, 
inclusiv 
promovarea 
mobilității 
urbane 
multimodale 
durabile și a 
măsurilor de 
adaptare 
relevante 
pentru 
atenuare;  
 

Obiectivul Specific 4.1. 
Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile 
reședință de județ prin 
investiții bazate pe 
planurile de mobilitate 
urbană durabilă 

Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul 
Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal 
îmbunătăţirea eficienţei transportului public de 
călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, 
accesibilităţii, transferului către acesta de la 
transportul privat cu autoturisme, precum şi a 
transferului către modurile nemotorizate de 
transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea 
autoturismelor să devină o opțiune mai puţin 
atractivă din punct de vedere economic şi al 
timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului 
public/a modurilor nemotorizate, creându-se în 
acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de 
echivalent CO2 din transport. 

Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e, 
Obiectivul specific 4.1, vor fi finanțate acele sub-
activități/ activități care, printr-o abordare 
integrată, vor contribui în mod direct la reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu 
efect de seră (GES) , provenite din transportul 
rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă 
de judeţ şi a Z.F.U, generat, în principal, de 
utilizarea extinsă a autoturismelor pentru 
deplasarea populaţiei în interiorul 
municipiului/Z.F.U., dar şi pentru deplasarea 
navetiștilor care au ca origine sau destinaţie a 
deplasărilor municipiul în cauză. 

Unități administrativ-
teritoriale municipii 
reședință de județ, 
definite conform Legii nr. 
215/2001 a 
administraţiei publice 
locale, cu modificările şi 
completările ulterioare și 
constituite potrivit Legii 
nr. 2/1968 privind 
organizarea 
administrativă a 
teritoriului României, 
republicată, cu excepţia 
municipiului Tulcea din 
cadrul ADI „ITI Delta 
Dunării”, care va 
beneficia de un apel de 
proiecte dedicat în 
cadrul Obiectivului 
specific 3.2; 

Parteneriate dintre 
unitatea administrativ-
teritorială municipiul 
reședință de județ, cu 
excepţia municipiului 
Tulcea, cu 
oraşe/municipii/comune 
din zona funcţională 
urbană (Z.F.U) a 
municipiului, aflate în 
vecinătatea teritorială a 
acestuia; 

Valoarea 
minimă 
eligibilă: 
500.000 euro;  
Valoarea 
maximă 
eligibilă : 
20.000.000 
euro; 
Valoarea 
maximă 
eligibilă 
pentru 
cererile de 
finanțare ce 
conțin 
activităţi 
complementa
re privind, 
minimum, 
infrastructura 
de transport 
public şi 
mijloacele de 
transport 
public : 
25.000.000 
euro 

Valoarea minimă 
eligibilă: 500.000 
euro;  
Valoarea maximă 
eligibilă : 
20.000.000 euro; 
Valoarea maximă 
eligibilă pentru 
cererile de 
finanțare ce 
conțin activităţi 
complementare 
privind, 
minimum, 
infrastructura de 
transport public 
şi mijloacele de 
transport public : 
25.000.000 euro 

 31.12.2018, 
ora 10.00; 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1281/axa
-4--dezvoltare-
urbana/ 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 4: 
Sprijinirea 
dezvoltării 
urbane 
durabile, 
Prioritate de 
investiții 4.2.,  
Realizarea de 
acțiuni 
destinate 
îmbunătățirii 
mediului urban, 
revitalizării 
orașelor, 
regenerării și 
decontaminării 
terenurilor 
industriale 
dezafectate 
(inclusiv a 
zonelor de 
reconversie), 
reducerii 
poluării aerului 
și promovării 
măsurilor de 
reducere a 
zgomotului 

Reconversia și 
refuncționalizarea 
terenurilor și 
suprafețelor 
degradate, vacante 
sau neutilizate din 
muncipiile reşedinţă 
de judeţ 

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, 
vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități 
asupra terenurilor supuse interventiei:  demolarea 
clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor 
aflate într-o stare avansată de degradare, care nu 
aparţin patrimoniului naţional cultural;  realizarea 
alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare 
trotuare(a se vedea nota nr. 2); amenajare spații 
verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea 
suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști)( a 
se vedea nota nr. 1);  crearea de facilități 
pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă 
pentru copii, etc.)( a se vedea nota nr. 2);  
Achiziționarea și montarea elementelor 
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, 
scene(a se vedea nota nr. 2);  instalare Wi-Fi în 
spațiile publice;  instalare sisteme de supraveghere 
video a spațiilor  amenajate prin proiect; dotare 
mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete 
ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire 
etc)( a se vedea nota nr. 2); modernizarea străzilor 
urbane care conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații 
excepționale, numai în măsura în care astfel de 
investiții sunt necesare pentru facilitarea 
accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita 
de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile 
aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 
(subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din 
bugetul proiectului din bugetul proiectului); 
înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a 
terenului obiect al investiției; Realizare sistem de  
irigații/sistem de iluminat pentru spațiile 
amenajate prin proiect. 

Solicitantul eligibil, în 
sensul prezentului ghid, 
reprezintă entitatea care 
îndeplineşte cumulativ 
criteriile enumerate și 
prezentate în cadrul 
prezentei secțiuni. 
1.Forma de constituire a 
solicitantului: - Unitate 
administrativ-teritorială 
municipiu reședință de 
județ (excluzând 
localitățile din zona 
funcțională urbană), 
definită conform Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 
(a se vedea secţiunea 2.6 
a prezentului ghid).        
2. Drepturi asupra 
imobilului, obiect al 
proiectului, la data 
depunerii cererii de 
finanţare, precum şi pe o 
perioadă de minim 5 ani 
de la data plății finale, 
pentru care poate fi 
acordat dreptul de 
execuţie a lucrărilor de 
construcţii, în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare, şi sunt 
menţionate în ghidul 
general, cu excepţia 
superficiei si concesiunii. 

Valoarea 
maximă totală 
a investiției 
este de 
5.000.000 
euro; 
valoarea 
minimă 
eligibilă a 
investiției 
este de 
100.000 euro. 

Pentru proiectele 
depuse în cadrul 
prezentului apel 
cofinanțarea din 
partea 
solicitantului este 
de minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile, 
indiferent de 
regiunea de 
dezvoltare în care 
se 
implementează 

31.12.2018, 
ora 10.00  
 
Perioada de 
depunere a 
proiectelor 
poate fi 
redusă în 
cazul în care 
bugetul 
apelului este 
consumat 
mai devreme. 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1281/axa
-4--dezvoltare-
urbana/ 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 4: 
Sprijinirea 
dezvoltării 
urbane 
durabile, 
Prioritate de 
investiții 4.3 
Oferirea de 
sprijin pentru 
regenerarea 
fizică, 
economică și 
socială a 
comunităților 
defavorizate din 
regiunile 
urbane și rurale 

Obiectiv Specific  4.3 
Îmbunătățirea 
regenerarii fizice, 
economice și sociale a 
comunităților 
marginalizate în 
municipiile reședință 
de județ din România 

Intervențiile teritorializate pot include diverse 
activități de regenerare, în funcție de nevoile 
specifice identificate la nivel local. Lista orientativă 
include: 
• Investiții în facilități destinate utilizării 
publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, 
piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă 
pentru copii, precum și facilități pentru activități 
sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, 
etc);  
• Investiții în clădiri destinate utilizării 
publice pentru activități educative, culturale și 
recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, 
îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază 
(construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv 
dotarea acestora cu echipamente specifice; 
• Construcția / reabilitarea / modernizarea 
tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică 
(cum ar fi infratructura edilitară de gaze, 
electricitate, apă, salubritate); 
• Construcția/reabilitarea/modernizarea 
străzilor de importanță secundară, inclusiv 
trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi 
de acces 
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități 
sunt eligibile în situații excepționale, numai în 
măsura în care astfel de investiții se fac în 
completarea proiectului/proiectelor vizând 
celelalte categorii de activități eligibile.   

Autorităţile şi instituţiile 
publice locale din 
municipiile – reşedinţă 
de judeţ (exclusiv 
localităţile din zona 
funcţională urbană), asa 
cum sunt descrise mai 
jos: 
•Unități Administrativ 
Teritoriale Municipiu - 
Resedință de judet, 
definite conform Legii 
administrației publice 
locale nr. 215/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare ( 
APL-uri)  
•Parteneriate intre UAT- 
Municipiu - Resedință de 
judet (ca lider de 
parteneriat) si instituții 
publice locale descrise 
mai jos: 

Valoare 
minimă 
eligibilă: 100 
000 euro 
 
Valoare totală 
a proiectului: 
5 000 000 
euro 
 

Beneficiarul are 
obligația 
asigurării unei  
contribuții de 
minim  2% din 
valaorea 
cheltuielilor 
eligibile precum și 
să asigure 
costurile ne-
eligibile ale 
proiectului. 

31.12.2018, 
ora 10.00. 
 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1281/axa
-4--dezvoltare-
urbana/ 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa Prioritara 4: 
Sprijinirea 
dezvoltării 
urbane 
durabile, 
Prioritatea de 
Investitii 4.4 
Investițiile în 
educație, și  
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională, 
pentru 
dobândirea de 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilor 
de educație și 
formare 

Obiectivul Specific 4.4. 
Creșterea calității 
infrastructurii în 
vederea asigurării 
accesului sporit la 
educaţie timpurie şi 
sprijinirea participării 
părinţilor pe piaţa 
forţei de muncă. 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze 
exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind 
eligibile proiecte care nu se încadrează în 
activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR 
2014 – 2020.  

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei 
priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și 
preșcolară (grădinițe) 

Unităţi administrativ-
teritoriale și instituții ale 
administraţiei publice 
locale aferente 
municipiilor reşedinţă de 
judeţ, cu excepţia 
municipiului Tulcea. 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă : 
6.700.000,00 
euro, nu se va 
depăşi 
echivalentul a 
30.000.000,00 
lei  
calculaţi la 
cursul 
infoeuro din 
luna 
depunerii. 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(autoritatea 
publică 
locală/parteneria
t) 

31.12.2018, 
10.00 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1281/axa
-4--dezvoltare-
urbana/ 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa Prioritara 4: 
Sprijinirea 
dezvoltării 
urbane durabile 

Obiectiv Specific 4.5 
Creșterea calității 
infrastructurii 
educaționale  
relevante pentru piața 
forței de muncă. 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze 
exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind 
eligibile proiecte care nu se încadrează în 
activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR 
2014 – 2020.  

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei 
priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învăţământul profesional şi tehnic și 
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice 
şi şcoli profesionale). 

Solicitantul eligibil, în 
sensul prezentului ghid, 
reprezintă entitatea care 
îndeplineşte cumulativ 
criteriile enumerate si 
prezentate în cadrul 
prezentei secțiuni.  
A.Unităţi administrativ-
teritoriale                
B.Instituții ale 
administraţiei publice 
locale                    C.Forme 
asociative între unităţile 
administrativ-teritoriale  
şi instituții ale 
administraţiei publice 
locale. Liderul asociaţiei 
va fi reprezentat de 
unitatea administrativ 
teritorială.    Din 
perspectiva asigurării 
perenității investiției în 
conformitate cu art. 71 
din Regulamentul 
Parlamentului European 
și al Consiliului nr. 
1303/2013, drepturile ce 
pot constitui premisa 
obținerii finanțării în 
cadrul POR 2014-2020 
vor fi avute în vedere 
pentru proiectele care 
presupun realizarea de 
lucrări de construcție 
(numai cu autorizație de 
construire). 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă : 
6.700.000,00 
euro, nu se va 
depăşi 
echivalentul a 
30.000.000,00 
lei  
calculaţi la 
cursul 
infoeuro din 
luna 
depunerii. 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(autoritatea 
publică 
locală/parteneria
t) 

31.12.2018, 
10.00 

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-
2020/s1281/axa
-4--dezvoltare-
urbana/ 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 5 
Imbunătăţirea 
mediului urban 
şi conservarea, 
protecţia şi 
valorificarea 
durabilă a 
patrimoniului 
cultural 
Prioritatea de 
investiții 5.1 – 
Conservarea, 
protejarea, 
promovarea şi 
dezvoltarea 
patrimoniului 
natural şi 
cultural  
 
APEL DE 
PROIECTE 
POR/2018/5/5.
1/ 
7 
regiuni/proiecte 
nefinalizate 
APEL DE 
PROIECTE 
POR/2018/5/5.
1/ 
BI/proiecte 
nefinalizate 

Prioritatea de investiții 
5.1 - Conservarea, 
protejarea, 
promovarea și 
dezvoltarea 
patrimoniului natural 
și cultural are ca 
obiectiv specific 
impulsionarea 
dezvoltării locale prin 
conservarea, 
protejarea și 
valorificarea 
patrimoniului cultural 
și a identității 
culturale. 

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu 
cultural includ, dar nu se limitează la: 

• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentelor istorice; 

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente 
şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

• Dotări pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

• Activități de marketing și promovare 
turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea 
acestuia, în cadrul proiectului. 

a) Unităţi administrativ-
teritoriale; 
b) Autoritate a 
administraţiei publice 
centrale; 
c) Instituţii publice 
finanţate conform Legii 
500/2002 privind 
finanţele publice, cu 
modificările şi 
completările ulterioare,  
care nu au ca obiectiv 
obţinerea de profit şi 
sunt înfiinţate prin lege; 
d) Parteneriate între 
entităţile mai sus 
menţionate. 

Valoarea 
maximă totală 
a proiectului - 
5 milioane 
euro.  
În cazul 
obiectivelor 
de patrimoniu 
înscrise pe 
lista UNESCO, 
valoarea 
maximă totală 
a proiectului 
este de 10 
milioane 
euro.  
              

Pentru proiectele 
depuse în cadrul 
prezentelor 
apeluri 
cofinanţarea din 
partea 
solicitantului este 
de minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile, 
indiferent de 
regiunea de 
dezvoltare în care 
se 
implementează 
proiectul. 

Data şi ora 
începere 
depunere de 
proiecte: 
14.05.2018, 
ora 12:00  
 
Data și ora 
închidere 
depunere de 
proiecte (2 
luni): 
16.07.2018, 
ora 12:00 

https://regio.adr
muntenia.ro/axa
-5/static/1200 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

AXA 
PRIORITARA 6: 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere de 
importanță 
regională 

Prioritatea de investitii 
6.1: 
Stimularea mobilității 
regionale prin 
conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la 
infrastructura ten-t, 
inclusiv a 
nodurilor multimodale 

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor 
fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni: a. 
modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea 
parametrilor relevanți- creșterea vitezei, 
siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri 
judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la 
proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura 
conectivitatea, directa (drumuri județene sau 
trasee compuse din mai multe drumuri județene 
legate direct) sau indirecta (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin intermediul 
unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, 
construirea unor noi segmente de drum județean 
pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri 
expres. b. construcţia / modernizarea variantelor 
ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face 
parte din drumul judetean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte 
elemente pentru creșterea siguranței circulației 
(parapeți de protecție, limitatoare de viteză - 
inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică 
orizontală și verticală, reorganizare de intersecții. c. 
construirea/ modernizarea/ reabilitarea de 
pasaje/noduri rutiere  
şi construirea pasarelelor pietonale. 

Unitate administrativ-
teritorială (definită prin 
Legea 215/2001, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare): 
- Județ 
B. Unități administrativ-
teritoriale în parteneriat: 
- județ(e) - municipiu(i)/ 
oraș(e)/ comună(e) 
- județ-județ (două sau 
mai multe) 

Valoare 
minimă 
eligibila: 1.00 
milion de 
Euro 
- Valoarea 
maximă 
eligibila, 
corelată cu 
alocarea, este 
de 50 
milioane de 
Euro pentru 
regiunea 
Sud 
Muntenia, 
respectiv 38.5 
milioane de 
Euro pentru 
regiunea 
Vest. 

Beneficiarii vor 
asigura din 
bugetele proprii o 
cofinanțare de 
minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

02.07.2018, 
ora 15.00. 

https://regio.adr
muntenia.ro/axa
-6/static/1201  
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

AXA 
PRIORITARĂ 6: 
ÎMBUNĂTĂȚIRE
A 
INFRASTRUCTU
RII RUTIERE DE 
IMPORTANȚĂ 
REGIONALĂ 
PRIORITATEA 
DE INVESTITII 
6.1: 
STIMULAREA 
MOBILITĂȚII 
REGIONALE 
PRIN 
CONECTAREA 
NODURILOR 
SECUNDARE ȘI 
TERȚIARE LA 
INFRASTRUCTU
RA TEN-T, 
INCLUSIV A 
NODURILOR 
MULTIMODALE 
POR 
2018/6/6.1/ 5 
APEL DE 
PROIECTE 
NEFINALIZATE 
 

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

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor 
fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni: 
a. modernizarea si reabilitarea pentru 
îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea 
vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de 
drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces 
la proprietăți - aflate în domeniul public ) care 
asigura conectivitatea, directa (drumuri județene 
sau trasee compuse din mai multe drumuri 
județene legate direct) sau indirecta (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin intermediul 
unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, 
construirea unor noi segmente de drum județean 
pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri 
expres. 
b. construcţia / modernizarea variantelor 
ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face 
parte din drumul judetean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte 
elemente pentru creșterea siguranței circulației 
(parapeți de protecție, limitatoare de viteză - 
inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică 
orizontală și verticală, reorganizare de intersecții. 
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de 
pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru 
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T 
a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor 
pietonale; 

A. Unitate administrativ-
teritorială (definită prin 
Legea 215/2001, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare): - Județ 
B. Unități administrativ-
teritoriale în parteneriat: 
- județ(e) - municipiu(i)/ 
oraș(e)/ comună(e) 
- județ-județ (două sau 
mai multe) 

Valoare 
minimă 
eligibila: 1 
milion de 
Euro 
- Valoarea 
maximă 
eligibila, va fi 
corelată cu 
alocarea 
fiecărei 
regiuni, si nu 
poate depăși 
50 
milioane de 
Euro. 

Beneficiarii vor 
asigura din 
bugetele proprii o 
cofinanțare de 
minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Data și ora 
începere 
depunere de 
proiecte: 
14.05.2018, 
ora 12.00 
Data și ora 
închidere 
depunere de 
proiecte: 
16.07.2018, 
ora 15.00. 

https://regio.adr
muntenia.ro/axa
-6/static/1201 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 8 
- Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi 
sociale 
Prioritatea de 
investiții 8.1 – 
Investiţii în 
infrastructurile 
sanitare şi 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea la 
nivel naţional, 
regional şi local, 
reducând 
inegalităţile în 
ceea ce priveşte 
starea de 
sănătate şi 
promovând 
incluziunea 
socială prin 
îmbunătăţirea 
accesului la 
serviciile  
sociale, 
culturale și de 
recreere, 
precum și 
trecerea de la 
serviciile 
instituționale la 
serviciile 
prestate de 
comunități 

Obiectivul Specific 8.1 
– Creșterea 
accesiblității serviciilor 
de sănătate, 
comunitare și a celor 
de nivel secundar, în 
special pentru zonele 
sărace și izolate   
Operațiunea A – 
Ambulatorii 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest 
apel se referă la: 
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a 
celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea 
spitalelor mici, ineficiente. 

a) Unităţile 
administrativ-teritoriale, 
definite conform Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215 din 23 
aprilie 2001, republicată 
cu modificările şi 
completările ulterioare și 
constituite potrivit Legii 
nr. 2 din 16 februarie 
1968 privind organizarea 
administrativă a 
teritoriului României, 
republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare.  
b) Parteneriate între UAT 
și unități sanitare publice 
cu personalitate juridică 
proprie care au în 
componență unul sau 
mai multe ambulatorii. 
Lider-ul de 
proiect/parteneriat va fi 
Unitatea Administrativ 
Teritorială. 

Valoare  
minimă 
eligibilă:    100 
000          euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă:  2 
300 000          
euro. 
 

Rata de 
cofinanțare din 
partea 
Solicitantului este 
de 2 % din 
valoarea totală a 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului. 

Data și ora 
începere 
depunere de 
proiecte:  
12.05.2018, 
orele 12.00  
Data și ora 
închidere 
depunere de 
proiecte:  
12.10.2018, 
orele 12.00 

https://regio.adr
muntenia.ro/axa
-8/static/1203 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
10 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Prioritatea de 
investiții 10.1 4 

Investițiile în 
educație, și  
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională, 
pentru 
dobândirea de 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilor 
de educație și 
formare 

POR/10/2017/1
0/10.1a/7regiu
ni, 
POR/10/2017/1
0/10.1a/ITI şi 
POR/10/2017/1
0/10.1a/BI 

Obiectivul Specific 
10.1  
Creșterea gradului de 
participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi 
învăţământului 
obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc 
crescut de părăsire 
timpurie a sistemului  
Apel dedicat 
învăţământului 
antepreşcolar şi 
preşcolar – Creșe și 
grădinițe 

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei 
priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și 
preșcolară (grădinițe) 

Principalele tipuri de 
beneficiari eligibili avuți 
în vedere sunt unităţi 
administrativ-teritoriale 
și instituții ale 
administraţiei publice 
locale, cu excepţia 
municipiilor reşedinţă de 
judeţ eligibile în cadrul 
axei prioritare 4 a POR 
14-20. 

 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă : La 
stabilirea 
valorii 
maxime 
eligibile a 
proiectului 
seva aveaîn 
vedereîncadra
rea în 
paritatea 
7.700,00 euro 
per 
participant 
direct la 
procesul 
educaţional, 
respectiv elevi 
încadraţi în 
unitatea de 
infrastructură 
educaţională 
subiect al 
cererii de 
finanţare, 
calculată la 
cursul 
infoeuro din 
luna 
depunerii 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(autoritatea 
publică 
locală/parteneria
t) 

 04.07.2018, 
ora 12.00 
 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
10 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Prioritatea de 
investiții 10.1 
Investițiile în 
educație, și 
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională, 
pentru 
dobândirea de 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilor 
de educație și 
formare 

Obiectiv Specific 10.2  
Creșterea gradului de 
participare la 
învăţământul 
profesional şi tehnic şi 
învăţare pe tot 
parcursul vieţii. 

Investițiile din cadrul OS 10.2 vizează intervenții în 
infrastructura educaţională pentru învăţământul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul 
vieții. Modificările impuse prin legea educației au 
determinat reducerea numărului școlilor 
profesionale și preluarea activităților de formare 
tehnică și profesională preponderent prin 
intermediul liceelor tehnologice. Consolidarea 
învăţământului profesional, prin creşterea duratei 
de pregătire profesională la 3 ani şi accentuarea 
ponderii pregătirii practice, au generat 
transformări în sistemul educațional care impune  
investiții permanente în învățământul organizat în 
cadrul filierei tehnologice şi în învăţământul 
profesional. în condițiile în care partea cea mai 
importantă a activității școlare este reprezentată 
de practica profesională. 

A. Unităţi 
administrativ-teritoriale 
definite conform Legii 
administraţiei publice 
locale nr. 215/2001,  cu 
excepţia municipiilor 
reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul Axei 
Prioritare 4 a POR 14-20; 

B. Instituții ale 
administraţiei publice 
locale aflate în 
subordinea sau 
coordonarea autorităţii 
publice locale, desprinse 
din aparatul Primăriei, cu 
bugetul aprobat prin 
HCL, derulează proceduri 
de achiziţii publice având 
personalitate juridică şi 
care au primit în 
administrare 
infrastructura 
educaţională; 

C. Forme 
asociative între unităţile 
administrativ-teritoriale 
menţionate la punctul a) 
şi instituții ale 
administraţiei publice 
locale menţionate la 
punctul b) 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă :La 
stabilirea 
valorii 
maxime 
eligibile a 
proiectului se 
va avea în 
vedere 
încadrarea în 
paritatea 
7.700,00 euro 
per 
participant 
direct la 
procesul 
educaţional, 
respectiv elevi 
încadraţi în 
unitatea de 
infrastructură 
educaţională 
subiect al 
cererii de 
finanţare, 
calculată la 
cursul 
infoeuro din 
luna 
depunerii 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(autoritatea 
publică 
locală/parteneria
t) 

10.07.2018, 
12.00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
10 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale,  

Prioritate de 
investiții 10.1 
Investițiile în 
educație, și  
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională, 
pentru 
dobândirea de 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilor 
de educație și 
formare 

Obiectiv Specific 10.3  
UNIVERSITATI 
Creșterea relevanței  
învățământului terțiar 
universitar in relație cu 
piața forței de muncă 
și sectoarele 
economice 
competitive 

Având în vedere contribuția importantă pe care 
universitățile o au în specializarea forței de muncă, 
în dezvoltare economică și încurajarea activităților 
de cercetare – inovare, investițiile din cadrul OS 
10.3 vor sprijini dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii instituțiilor de învățământ superior 
(terțiar) și a resurselor relevante, ținând cont de 
tendințele de dezvoltare economică în raport cu 
cerințele pieței și politicile naționale în domeniu (în 
special Strategia națională pentru învățământul 
terțiar, SNC și SNCDI). Investiția în infrastructura 
din învățământul superior va spori capacitatea 
universităților de a anticipa și a răspunde cerințelor 
pieței privind standardele și calitatea academică, 
de a dezvolta noi programe, beneficiind de 
tehnologie modernă și echipamente pentru a oferi 
studenților competențe cros-disciplinare. 
Investițiile se vor face cu prioritate în domenii cu 
potențial de creștere care contribuie la creșterea 
angajabilității absolvenților învățământului 
superior în sectoare competitive și cu specializări 
inteligente. 

Instituţii de învăţământ 
superior de stat cuprinse 
în Anexa nr. 2 Structura 
instituţiilor de 
învăţământ superior de 
stat, domeniile de studii 
universitare de licenţă şi 
specializările/programele 
de studii acreditate sau 
autorizate să funcţioneze 
provizoriu, locaţiile 
geografice de 
desfăşurare, numărul de 
credite de studii 
transferabile pentru 
fiecare program de studii 
universitare, formă de 
învăţământ şi limbă de 
predare, precum şi 
numărul maxim de 
studenţi care pot fi 
şcolarizaţi în anul 
universitar 2017 - 2018 a 
Hotărârii de Guvern nr. 
140/2017 din 16 martie 
2017 privind aprobarea 
Nomenclatorului 
domeniilor şi al 
specializărilor/programel
or de studii universitare 
şi a structurii instituţiilor 
de învăţământ superior 
pentru anul universitar 
2017 - 2018 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă : 
6.700.000,00 
euro, nu se va 
depăşi 
echivalentul a 
30.000.000,00 
lei, calculat la 
cursul 
infoeuro din 
luna 
depunerii. 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(Instituţia de 
învăţământ 
superior de stat) 

24.07.2018, 
ora 12.00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa prioritară 
10 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 
Prioritatea de 
investiții 10.1 
Investițiile în 
educație, și 
formare, 
inclusiv în 
formare 
profesională, 
pentru 
dobândirea de 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurilor 
de educație și 
formare  

POR/2017/10/1
0.1/10.1b/7REG
IUNI; 
POR/2017/10/1
0.1/10.1b/ITI 

 

Apel dedicat 
învăţământului 
obligatoriu (şcoli I-VIII, 
inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare)  
Obiectivul Specific 
10.1  
Creșterea gradului de 
participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi 
învăţământului 
obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc 
crescut de părăsire 
timpurie a sistemului 

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei 
priorități de investiție sunt avute în vedere 
realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-
VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) 

A. Unităţi 
administrativ-teritoriale 
(autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale) definite conform 
Legii administraţiei 
publice locale nr. 
215/2001, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

B. Instituții ale 
administraţiei publice 
locale aflate în 
subordinea sau 
coordonarea autorităţii 
publice locale, desprinse 
din aparatul Primăriei, cu 
bugetul aprobat prin 
HCL, derulează proceduri 
de achiziţii publice având 
personalitate juridică.  

C. Forme 
asociative între unităţile 
administrativ-teritoriale  
menţionate la punctul a) 
şi instituții ale 
administraţiei publice 
locale menţionate la 
punctul b) 

Valoare 
minimă 
eligibilă : 
100.000,00 
euro 
Valoare 
maximă 
eligibilă: La 
stabilirea 
valorii 
maxime 
eligibile a 
proiectului 
seva avea în 
vedere 
încadrarea în 
paritatea 
7.700,00 euro 
per 
participant 
direct la 
procesul 
educaţional, 
respectiv elevi 
încadraţi în 
unitatea de 
infrastructură 
educaţională 
subiect al 
cererii de 
finanţare, 
calculată la 
cursul info 
euro din luna 
depunerii 

Minim 2% din 
cheltuielile 
eligibile ale 
proiectelor – 
suportate de 
beneficiar 
(autoritatea 
publică 
locală/parteneria
t) 

09.07.2018, 
12.00 

http://www.info
regio.ro/ro/por-
2014-
2020/apeluri-
proiecte.html 
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Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

AXA 
PRIORITARĂ 
13, 
PRIORITATEA 
DE INVESTIŢII 
9B, 

OBIECTIVUL 
SPECIFIC 13.1  - 
ÎMBUNĂTĂŢIRE
A CALITĂŢII 
VIEŢII 
POPULAŢIEI ÎN 
ORAŞELE MICI 
ŞI MIJLOCII DIN 
ROMÂNIA 

Acest document se 
aplică apelurilor de 
proiecte cu numărul 
POR/2018/13/13.1/1/
7 REGIUNI (Cod nr. 
POR/381/13), 
POR/2018/13/13.1/1/I
TI (Cod nr. 
POR/382/13) și 
POR/2018/13/13.1/1/
SUERD (Cod nr. 
POR/383/13)  – Axa 
prioritară 13: 
Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și 
mijlocii, Prioritatea de 
investiții 9b: Oferirea 
de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, 
economică și socială a 
comunităților 
defavorizate din 
regiunile urbane și 
rurale, Obiectivul 
specific 13.1: 
Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei în 
oraşele mici şi mijlocii 
din România, din 
cadrul Programului 
Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020. 

Sunt sprijinite următoarele activităţi:  
A.Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, 
culturale și recreative.  În această categorie sunt 
incluse activităţile eligibile privind construirea/ 
extinderea/finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea/ 
dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor 
desfăşura activităţi sociale, educaţionale,  culturale 
şi recreative, respectiv: 1.Construirea/ extinderea/ 
finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea 
centrelor sociale de zi cu una sau mai multe 
funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de 
persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a clădirilor; 
2.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea
/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru 
persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a clădirilor; 
3.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea
/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv 
prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor; 
4.Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea
/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale 
pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și 
preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea 
folosinței inițiale a clădirilor;  5.Construirea/ 
extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/
dotarea infrastructurii educaţionale pentru 
învățământul general obligatoriu (şcoli pentru 
clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței 
inițiale a clădirilor; 6.Construirea/ extinderea/ 
finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea 
clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: 
centre de tineret, centre culturale, centre 
educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, 
teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor. 

A.Unitățile administrativ 
-teritoriale orașe/ 
municipii, sub 100.000 
de locuitori, definite 
conform Legii nr. 
215/2001 a 
administraţiei publice 
locale; Pentru apelul de 
proiecte dedicat SUERD: 
UAT orașe/ municipii, 
sub 100.000 de locuitori,  
din 11 județe riverane 
fluviului Dunărea, 
respectiv din judeţele 
Caraș-Severin, 
Mehedinți, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, 
Călărași, Ialomița, Brăila, 
Galați, Constanța, cu 
excepția municipiilor 
reședință de județ. B. 
Parteneriate dintre UAT 
orașe/ municipii eligibile 
în cadrul O.S. 13.1. 

B. Parteneriate dintre 
UAT orașe/municipii 
eligibile în cadrul O.S. 
13.1 (un oraș/municipiu), 
conform prevederilor de 
la punctul A, cu UAT 
județul și/sau cu instituții 
publice cu personalitate 
juridică din subordinea 
UAT 
oraș/municipiu/județ, 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale și/sau cu 
ONG-uri acreditate ca 
furnizori de servicii 
sociale. 

Valoarea 
minimă 
eligibilă: 
100.000 
euro*;  
Valoarea 
maximă 
eligibilă : 
5.000.000 
euro; 

Pentru proiectele 
depuse în cadrul 
prezentelor 
apeluri de 
proiecte, 
cofinanțarea din 
partea 
solicitantului este 
de minimum 2% 
din valoarea 
cheltuielilor 
eligibile, 
indiferent de 
regiunea de 
dezvoltare în care 
se 
implementează. 

Data și ora de 
închidere a 
depunerii de 
proiecte: 
 30 august 
2018, ora 
12.00; 
Cele trei 
apeluri au 
aceeași 
perioadă de 
depunere a 
proiectelor. 

https://regio.adr
muntenia.ro/axa
-13/static/1470 
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2. 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. Îmbunatatirea 
situatiei tinerilor 
din categoria 
NEETs 

8:Promovarea unor 
locuri de muncă 
durabile și de calitate și 
sprijinirea mobilității 
lucrătorilor 
(Regulamentul (UE) nr. 
1304/2013, art 3, alin 
1, a). 

 

 

 

 

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).   

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. 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-ANOFM, în calitate 
de SPO (inclusiv 
unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa); 

Parteneri eligibili: 
-MMJS, MEN, ANPIS 
în calitate de  actori 
cu expertiza 
relevantă    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 
euro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile este 
următoarea:  
0% - categoria 
de solicitanți 
eligibili; 

Dată lansare: 
03.04.2017, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
31.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
www.fonduri-
structurale 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
3. Locuri de 
muncă pentru toți 

Promovarea unei 
ocupări sustenabile și 
de calitate a forței de 
muncă și sprijinirea 
mobilității forței de 
muncă 

OS.3.1.: Creșterea 
ocupării șomerilor și a 
persoanelor inactive, cu 
accent pe şomerii de 
lungă durată, lucrătorii 
vârstnici (55-64 ani), 
persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor 
cu nivel redus de 
educație 
OS.3.2.: Creșterea 
ocupării cetățenilor 
români aparținând 
minorităţii roma 
OS 3.3.: Creșterea 
ocupării persoanelor 
din mediul rural, în 
special cele din 
agricultura de 
subzistență și semi-
subzistență 

 

Activitățile eligibile sunt: 

- Stimularea mobilității forței de muncă 
(acordarea primelor de activare, a primelor de 
mobilitate (instalare sau încadrare)- activitate 
obligatorie si relevanta; 
- Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea 
subvențiilor angajatorilor care angajează persoane 
din grupul țintă)- activitate obligatorie si 
relevanta; 
- Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator 
și/sau persoanele din grupul țintă, ca urmare a 
intervenției și sprijinului primit - activitate 
obligatorie si relevanta; 
- Informare si publicitate – activitate suport. 

 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
- MMJS (Ministerul 
Muncii si Justitiei 
Sociale)/SPO 
(inclusiv unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa) 
respectiv Agentia 
Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca (ANOFM), 
inclusiv unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa 
(AJOFM/AMOFM) 
 
 
 
 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 
euro; 

 

Contribuția  
eligibilă 
minimă a 
solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile este 
15% din 
valoarea 
proiectului 
 

Dată lansare: 
10.11.2017, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
31.07.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/2/pr
ogramul-
operational-
capital-uman 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
3. Locuri de 
muncă pentru toți 

Promovarea unei 
ocupări sustenabile și 
de calitate a forței de 
muncă și sprijinirea 
mobilității forței de 
muncă 

OS.3.1.:Creșterea 
ocupării șomerilor și a 
persoanelor inactive, cu 
accent pe şomerii de 
lungă durată, lucrătorii 
vârstnici (55-64 ani), 
persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor 
cu nivel redus de 
educație 
OS.3.2.: Creșterea 
ocupării cetățenilor 
români aparținând 
minorităţii roma 
OS 3.3.: Creșterea 
ocupării persoanelor 
din mediul rural, în 
special cele din 
agricultura de 
subzistență și semi-
subzistență 
OS.3.4:Îmbunătăţirea 
nivelului de 
competenţe, inclusiv 
prin evaluarea și 
certificarea 
competențelor 
dobândite în sistem 
non-formal și informal 
al șomerilor și 
persoanelor inactive, cu 

Activitățile eligibile sunt: 

- Participarea la programe de ucenicie și/sau la 
programe de stagii prin acordarea de sprijin 
financiar angajatorilor; 

- Informare si publicitate – activitate suport; 
-Dezvoltarea de parteneriate (ex. cu 
reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri/ 
academic/ de formare etc.) pentru dezvoltarea de 
abordări inovative pentru integrarea pe piața 
forței de muncă a persoanelor din grupul tinta, 
persoane de etnie romă etc./ atragerea de 
investitori pentru valorificarea oportunităților 
create în contextul sprijinului disponibil pentru 
aceste persoane 
- Orientarea acțiunilor de formare/ consiliere și 
sprijinul pentru angajare către acele domenii 
relevante pentru asigurarea creșterii la nivel local 
și regional în funcție de potențialul identificat; 
- Dezvoltarea de noi abordări pentru furnizarea 
de competențe de bază într-un mod care să 
răspundă nevoilor individuale și de afaceri; 
- Activități și inițiative care vizează promovarea 
egalității de șanse/ dezvoltarea durabilă; 
- Crearea de modele de afaceri pentru a spori 
participarea pe piața muncii etc. 
- Dezvoltare durabilă - în cadrul procesului de 
selecție pot fi acordate puncte suplimentare 
proiectelor care contribuie la tema orizontală – 
sprijinirea tranziției către o economie bazată pe 
emisii scăzute de carbon sau celor care propun în 
implementarea operațiunilor aspecte legate de 
locuri de muncă verzi; 

- Egalitatea de șanse, non-discriminarea etc; 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-MMJS (Ministerul 
Muncii si Justitiei 
Sociale)/SPO 
(inclusiv unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa) 
respectiv Agentia 
Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de 
Munca (ANOFM), 
inclusiv unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa 
(AJOFM/AMOFM); 
 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 
euro; 

 

Contribuția  
eligibilă 
minimă a 
solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile este 
15% din 
valoarea 
proiectului 
 

Dată lansare: 
10.11.2017, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
31.07.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/2/pr
ogramul-
operational-
capital-uman 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
accent pe şomerii de 
lungă durată, lucrătorii 
vârstnici (55-64 ani), 
persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor 
cu nivel redus de 
educație; 
OS.3.5:Îmbunătăţirea 
nivelului de 
competenţe, inclusiv 
prin evaluarea și 
certificarea 
competențelor 
dobândite în sistem 
non-formal și informal 
al cetățenilor români 
aparținând minorităţii 
roma;  
OS3.6:Îmbunătăţirea 
nivelului de 
competenţe, inclusiv 
prin evaluarea și 
certificarea 
competențelor 
dobândite în sistem 
non-formal și informal 
al persoanelor din 
mediul rural, în special 
cele din agricultura de 
subzistență și semi-
subzistență; 

- Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de 
competențe digitale. 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
3. Locuri de 
muncă pentru toți 

Promovarea unei 
ocupări sustenabile și 
de calitate a forței de 
muncă și sprijinirea 
mobilității forței de 
muncă 

Obiectivul specific 3.10: 
Adaptarea structurilor 
SPO de la nivel național 
și teritorial prin 
introducerea unor noi 
instrumente / sisteme / 
proceduri / servicii / 
mecanisme etc. privind 
nevoile și dinamica 
pieței muncii/ corelarea 
cererii cu oferta de 
forță de muncă, 
monitorizarea 
indicatorilor relevanți 
din perspectiva pieței 
muncii, monitorizarea și 
evaluarea serviciilor 
furnizate de SPO, 
dezvoltarea bazei de 
date SPO cu tinerii 
NEETs, 
șomeri de lungă durată, 
grupuri vulnerabile. 
Obiectivul specific 3.11: 
Creșterea satisfacției 
clienților SPO, a 
diversității și gradului 
de 
cuprindere a serviciilor 
oferite angajatorilor și 
persoanelor aflate în 

Activitățile eligibile sunt: 

-Sprijin pentru realizarea bazelor de date și a 
interoperabilității bazelor de date între școli și 
serviciul public de ocupare pentru monitorizarea 
tinerilor NEET’s; 
-Dezvoltarea/ consolidarea/ integrarea/ 
operaționalizarea unor baze de date cuprinzând 
diverse categorii de clienți actuali și potențiali (ex. 
NEETs, MG/VMI, grupuri vulnerabile, angajatori 
etc.); 
-Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii 
(inclusiv online, de tip call centre și ghișee 
electronice etc.) pentru diverse categorii de 
beneficiari; 
- Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității 
forței de muncă; 
- Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, 
cercetări etc. privind evoluția pieței muncii la nivel 
național, regional și local, inclusiv împreună cu 
partenerii sociali; 
-Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, 
parteneri sociali și structuri reprezentative ale 
acestora, întreprinderi sociale de inserție, 
furnizori de servicii de ocupare şi formare 
profesională, servicii sociale, agenţii pentru 
muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea 
forţei de muncă, precum şi oportunităţile 
profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu 
accent pe persoanele cu nivel redus de educație și 
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile; 
-Dezvoltarea activităților SPO dedicate 
angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării 
posturilor vacante; oferirea de suport pentru 
ocuparea posturilor vacante; elaborarea si 
implementarea unei strategii pentru angajatori; 
- Realizarea parteneriatelor de ocupare cu 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-MMJS/ ANOFM, în 
calitate de SPO 
(inclusiv unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea sa) în 
parteneriat cu 
parteneri sociali/ 
furnizori de servicii 
sociale, alte 
entități relevante 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
49.000.000 
euro; 

Contribuția  
eligibilă 
minimă a 
solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile 
eligibile este 
15% din 
valoarea 
proiectului 
 

Dată lansare: 
16.03.2018, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
11.06.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
www.fonduri-
structurale 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
căutarea unui loc de 
muncă 

angajatori; 
-Includerea specifică a parteneriatelor de 
ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de 
stat; 
-Sprijin pentru planificarea politicilor, 
management, monitorizare, evaluare și impact, 
precum și adaptarea proceselor în domeniul 
pieței muncii; 
-Dezvoltarea și implementarea de modele 
teritoriale de ocupare a forței de muncă cu 
angajatorii, autorităţile locale şi persoane aflate 
în căutarea unui loc de muncă, alţi actori 
relevanţi pe piaţa forţei de muncă în vederea 
reducerii disparităţilor regionale prin promovarea 
mobilităţii geografice şi profesionale, servicii 
flexibile şi individualizate bazate pe cerere; 
-Actualizarea unui catalog integrat de servicii 
furnizate clienților prin care să se asigure 
monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, 
cât și din bugetul propriu; 
-Dezvoltarea/ actualizarea modelului de profilare 
și segmentare al clienților care să ghideze 
furnizarea serviciilor și a măsurilor oferite de 
SPO; 
-Asigurarea resurselor umane pentru noi servicii 
sau imbunătățirea serviciilor existente; 
-Organizarea de evenimente relevante pentru 
piața muncii; 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
4. Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei 

Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare 

Obiectivul specific 4.2:   
Reducerea numărului 
de persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (non 
roma), prin 
implementarea de 
măsuri integrate 

 

Activitățile eligibile sunt: 

Activitatea 1(Obligatorie). Sprijin pentru 
creșterea accesului și participării la educație: 
educația 
timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), 
învățământ primar și secundar, inclusiv a doua 
șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin 
acordarea unor pachete integrate (pachetele 
integrate ar putea include de exemplu. 
 
 Activitatea 2(Obligatorie). Sprijin pentru accesul 
și/sau menținerea pe piața muncii 
Pentru activitatea 2, în funcție de rezultatele 
analizei realizate la nivel de comunitate și de 
nevoile 
de ocupare ale persoanelor din grupul țintă – 
persoane (șomeri, inactivi) din comunitatea 
marginalizată aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, -  
  
Activitatea 3 (Obligatorie). Susținerea 
antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv 
a ocupării pe cont-propriu. 
Activitatea 4 (Obligatorie). Sprijinirea 
dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ 
furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate (medico-sociale). Se are în vedere 
furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, 
adulți/ părinți etc. (de exemplu măsuri active 
de ocupare, formare profesională, educație, 
măsuri de inserție socio-profesională, servicii – 
sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere 
psihologică etc.) recomandabil prin intermediul 
centrelor comunitare integrate/ punctelor unice 
de acces la servicii /prin implicarea specialiștilor 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
 
-Autoritățile publice 
locale cu 
responsabilități în 
domeniu, din 
teritoriul ITI Delta 
Dunarii, în 
parteneriat cu 
actori cu expertiză 
relevantă pentru 
acțiunile selectate; 
-ONG-uri în 
parteneriat cu 
actori cu expertiză 
relevantă pentru 
acțiunile selectate. 
 
Partenerii 
transnaționali nu 
sunt eligibili pe 
aceste apeluri de 
proiecte. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
3 000 000 euro 
euro; 

Contribuția  
eligibilă 
minimă a 
solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile 
eligibile este 
15% din 
valoarea 
proiectului 
 

Dată lansare: 
04.06.2018, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
04.09.2018, ora 
16.00 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
www.fonduri-
structurale 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
de la nivelul rețelei teritoriale a Serviciului Public 
de Ocupare sau a celor de la nivelul serviciilor 
publice de asistență socială, în colaborare, pe bază 
de protocoale, cu rețeaua teritorială a 
Serviciului Public de Ocupare; 
Activitatea 5 (Obligatorie). Activități de 
îmbunătățire a condițiilor de locuit ale 
persoanelor din 
grupul țintă (de exemplu lucrări de reparații, 
consolidări structurale, izolație termică și încălzire 
a 
locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea 
igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la 
reţelele de utilități gaze, apă, electricitate, cai de 
acces etc.), pentru a reduce pericolul pe care 
locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța 
familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de 
sănătate și a capacității de învățare și ocupare a 
persoanelor din grupul țintă. 
Activitatea 6 (Opțională). Activități de asistență 
juridică pentru reglementări acte (acolo unde 
este cazul). În cadrul acestei activități se va acorda 
sprijin pentru furnizarea de asistență juridică 
pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă, de obținere a 
drepturilor de asistență socială (beneficii de 
asistență/ servicii sociale. 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
6. Educație si 
competențe 

10.i. Reducerea și 
prevenirea 
abandonului școlar 
timpuriu și 
promovarea accesului 
egal la învățământul 
preșcolar, primar și 
secundar de calitate, 
inclusive la parcursuri 
de învățare formale, 
nonformale și 
informale pentru 
reintegrarea în 
educație și formare 

Activitățile eligibile sunt: 

- Reformarea/pilotarea/validarea curriculum-ului 
școlar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul 
special și învățământul de tip a doua șansă), în 
vederea orientării pe formarea de competențe 
cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 
pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv 
prin utilizarea de soluţii digitale. 
- Elaborarea de materiale didactice care sprijină 
implementarea curriculum-ului (ghiduri, resurse 
educaționale pentru elevi și cadre didactice), în 
special cele de tipul resurselor educaționale 
deschise. 
- Realizarea de studii tematice privind aplicarea 
curriculumului optimizat și achizițiile 
competențelor cheie, cu focalizare pe copiii și 
tinerii din minoritatea roma, copii din medii 
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și 
copii/tineri cu dizabilități; 
- Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 
personalul didactic din învățământul 
preuniversitar primar și gimnazial, în vederea 
utilizării metodelor activ-participative de educație 
bazate pe noul curriculum centrat pe competente 
cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul 
personalului care lucrează cu copiii aparținând 
grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând 
minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din 
comunitățile dezavantajate socioeconomic; 
-Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii 
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI 
(ex. activități de formare care promovează 
incluziunea, activități de formare în aria elaborării 
de resurse educaționale deschise pentru 
facilitarea implementării curriculumului, activități 
de formare pentru echipele manageriale în aria 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-Agenţii, 
structuri/alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordo
narea MEN şi alte 
organisme publice 
cu atribuţii în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale, 
inclusiv 
asigurarea calității 
în învățământul 
preuniversitar; 
- Instituţii de 
învăţământ (ISCED 
1-2) acreditate, 
publice şi private, 
din reţeaua 
şcolară naţională 
- Furnizori de 
servicii de 
orientare, 
consiliere, mediere 
şcolară şi servicii 
alternative, 
publici şi privaţi; 
- ANP şi instituţii 
subordonate; 
- Autoritățile 
publice locale cu 
atribuții în 
domeniul educaţiei 
de nivel 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
43.932.500 
euro; 

 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile se va 
stabili în funție 
de apelul în 
cadrul căruia 
este depus 
proiectul; 

Dată lansare: 
25.09.2017, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
30.12.2020  sau 
la semnarea 
contractului de 
finanțare. 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 8 Organisme 
Intermeiare 
Regionale 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Muncii, Familiei 
și Protecție 
Sociale și 
Persoanelor 
Vârstnice 
 
Organismul 
Intermediar 
Ministerul 
Educației 
Naționale și 
Cercetării 
Științifice 
 
 
http://www.fon
duri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/2/pr
ogramul-
operational-
capital-uman 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 

de intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
monitorizării impactului măsurilor privind 
creșterea accesului la educație etc); 
- Măsuri de asigurare a oportunităților egale 
pentru copiii în risc de abandon școlar, în special 
prin programe de sprijin individualizat și adaptare 
curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi 
de învățare; 
- Promovarea măsurilor integrate de prevenire, 
informare, consiliere şi mentorat destinate 
elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, care 
promovează activitățile extra-curriculare cu 
accent pe dobândirea de competențe cheie etc. 

preuniversitar; 
- ONG uri; 
- Parteneri sociali 
din învăţământul 
preuniversitar (ex. 
organizaţii 
sindicale). 
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Dezvoltarea 
reţelei TEN-T pe 
teritoriul 
României 
 

1.1 Dezvoltare 
TEN-T centrală - 
rutier 
 

- Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T 
centrale (conform standardului definit prin MPGT: 
autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), 
inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente 
reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); 
investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, 
cu precădere, creşterea standardului tronsonului 
finanţat; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020. 
 

- Administratorul 
infrastructurii de 
transport rutier de 
interes european şi 
naţional, desemnat 
conform legislaţiei în 
vigoare, cu atribuţii 
în dezvoltarea 
proiectelor de 
investiţii 
(Compania Națională 
de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale 
din România S.A., 
care funcționează 
sub autoritatea 
Ministerului 
Transporturilor). 
 

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

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

1.2. Dezvoltare 
TEN-T centrală - 
feroviar 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare 
aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția 
materialului rulant necesar operării pe rețelele 
construite, a componentei ERTMS aferente, şi 
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major 
asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua 
TEN-T central; 
- Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de 
mare viteză; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020. 
 
 

- Administratorul 
infrastructurii de 
transport feroviar, 
desemnat conform 
legislaţiei în vigoare, 
cu atribuţii în 
dezvoltarea 
proiectelor de 
investiţii; 
- Parteneriate cu alţi 
potenţiali beneficiari; 
- Ministerul 
Transporturilor; 
- Alte structuri 
desemnate prin 
ghidul solicitantului 

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

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

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 1.4 Dezvoltare 
infrastructurii de 
metrou  

- Investiţii în infrastructura de metrou, constând în 
construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, 
conform conform Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a 
transportului urban cu metroul; 
- Investiţii în mijloace de transport public de mare 
capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi 
modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou 
existentă, pentru creşterea gradului de confort şi 
siguranţă pentru publicul călător şi reducerea 
duratelor de călătorie; 
- Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în 
staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a 
circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu 
mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe 
între rețeaua de metrou și cea de transport de 
suprafață). 

- METROREX 

 

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

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

2. Dezvoltarea  
unui sistem de  
transport  
multimodal,  
de calitate, durabi
l  
și eficient  
 

2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere (OS 
2.1./Creșterea 
mobilității pe 
rețeaua rutieră 
TEN-T) 

- Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T 
globale (conform standardului definit prin MPGT: 
autostrăzi / drumuri expres /drumuri 
naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de 
variante de ocolire (conform standardului tehnic 
adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de 
Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui 
obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului 
tronsonului finanţat; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte eligibile din POIM 
 

- Administratorul 
infrastructurii de 
transport rutier de 
interes european şi 
naţional, desemnat 
conform legislaţiei în 
vigoare, cu atribuţii 
în dezvoltarea 
proiectelor de 
investiţii 
(Compania Națională 
de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale 
din România S.A., 
care funcționează 
sub autoritatea 
Ministerului 
Transporturilor). 

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

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

2.2. Dezvoltarea 
infrastructurii 

- Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv 
construcţia de variante de ocolire (conform 

- Administratorul 
infrastructurii de 

Bugetul apelului este 
de 1.27,79 mil. € 

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 

Perioada de 
depunere:  

http://www.fond
uri-
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri 
expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) 
care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T 
sau creşterea accesibilităţii regionale; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte eligibile din POIM 

transport rutier de 
interes european şi 
naţional, desemnat 
conform legislaţiei în 
vigoare, cu atribuţii 
în dezvoltarea 
proiectelor de 
investiţii 
(Compania Națională 
de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale 
din România S.A., 
care funcționează 
sub autoritatea 
Ministerului 
Transporturilor). 

(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) 

Bugetul de Stat 01.06.2016 
– 
31.12.2018 

structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

 2.5 Creşterea 
gradului de 
siguranţă şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
mediu pe toate 
modurile de 
transport - 
proiecte fazate 
 

- Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi 
securităţii transporturilor pentru toate modurile de 
transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu 
exclusiv: 
- Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală 
şi verticală 
- Implementarea unor măsuri specifice în localităţile 
liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale 
(semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații 
de autobuz laterale, parcări, etc.) 
- Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate 
drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între 
sensurile de mers 
- Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe 
sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu 
profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin 
- Implementarea sistemelor de transport inteligente 
(ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între 
diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost 
implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul 
infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul 
acțiunilor de control a traficului 

- Administratori de 
infrastructură de 
transport pentru 
toate modurile 
(inclusiv parteneriate 
cu alte instituţii 
publice) 
- Autorităţile publice 
locale care 
gestionează 
infrastructura din 
interiorul 
localităţilor/ 
infrastructură rutieră 
de tip drum naţional 
care face legături 
interurbane 
- Poliția rutieră și 
Poliția Transporturi, 
individual sau în 
parteneriat sau cu 
aplicantul pentru 

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

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

Perioada de 
depunere: 
25.07.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite 
- Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a 
traficului și de supraveghere automată, pe toate 
modurile de transport 
- Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții 
echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie 
a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor 
calamități naturale (pentru infrastructura existentă, 
unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din 
alte OS) 
- Achiziţionarea de echipamente de pe şenale - canal 
navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în 
asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor 
indiferent de modul de transport 
- Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate 
modurile de transport, inclsuiv proiectele fazate. 
- Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul 
tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de 
panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea 
astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia 
de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile 
de depoluare pe căile navigabile şi maritime). 
 

proiectele de 
siguranţă şi 
securitate 
 
 

 2.6 Modernizare 
puncte de 
comunicare 
transnaţionale 

- Investiţii în infrastructura de acces în punctele de 
trecere a frontierei, inclusiv în vamă, 
- Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a 
clădirilor aferente; 
- Achiziţia de echipamente specifice activităţii de 
control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de 
echipamente de scanare; 
- Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente 
activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi 
dirijare a traficului; 
- Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în 
punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea 
portofoliului de proiecte; 
 

- Ministerul 
Transporturilor 
- ANAF 
- Operatorul de 
infrastructură la 
punctul de trecere a 
frontierei 
- Poliţia rutieră / 
Poliția Transporturi/ 
Poliţia de frontieră 
 

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

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

Perioada de 
depunere: 
25.07.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 2.7 Dezvoltarea 
transportului 
feroviar 
(OS 2.7. Creștere
a sustenabilității
 și calității  
transportului  
feroviar)   
 

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a 
sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate 
prin MPGT și studiile de fundamentare 
- Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului 
oferit prin sprijinirea procesului de reformă 
- Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea 
rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare, 
cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern, 
eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și 
cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii) 
îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, 
mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe 
TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea 
restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea 
schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură 
îmbunătăţire a serviciilor; 
- Investiții orientate spre eficientizarea sectorului 
feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică 
etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T 
central 
- Reabilitare / modernizarea infrastructurii de 
transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate, 
precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent 
pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale 
- Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020 
 

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

 

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

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

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

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

3.1. Gestionarea 
deşeurilor 
(OS  3.1.  
Reducerea  
numărului  
depozitelor  
neconforme și             
creșterea  
gradului de  
pregatire pentru 

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu 
respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea 
pentru reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și 
reabilitarea de depozite neconforme şi 
deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare selectivă, 
construcţia de instalații de transfer și 
valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare 

- Asociaţiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară prin 
Consiliile Județene/ 
Primăria Municipiului 
Bucureşti 

 

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

a) Pentru 
proiecte 
integrate noi de 
management al 
deșeurilor 85%  
Fondul de 
Coeziune, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 

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

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

reciclare a  
deșeurilor în  
România)  
 

şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 
mecano-biologică ş.a. 
- Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor 
în domeniul sistemelor integrate de management al 
deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor 
individuale; 
- Implementarea unui sistem integrat de management 
al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti; 
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). 
 

 
b) 69.901.380 € 
pentru proiectele noi 

b)Pentru 
proiectele fazate 
se va aplica non-
funding-gapul 
calculat pentru 
proiectul 
anterior,iar 
pentru restul de 
finanțare se vor 
aplica procentele 
aferente 
perioadei 2014-
2020. 
 

 3.2. Apă şi apă 
uzată – 
laborator 
naţional 
(OS  3.2.  
Creșterea  
nivelului  de  
colectare și  
epurare  a  
apelor      
uzate urbane,   
precum și  a  
gradului  de  
asigurare  a  
alimentării  cu  
apă potabilă a p
opulației ) 
 
 

- Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), 
cu următoarele tipuri de subacţiuni: 
- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a 
staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară 
de epurare, acolo unde este cazul) care asigură 
colectarea şi epurarea încărcării organice 
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 
acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 
l.e.; 
- Implementarea şi eficientizarea managementului 
nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a 
apelor uzate; 
- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei 
potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei 
în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a 
apei potabile. 
- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de 
transport şi distribuţie a apei; 
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
sistemelor centralizate de alimentare cu apă în 
localităţile urbane şi rurale. 
- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru 
îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în 
ape, acordându-se prioritate în special substanţelor 

- Asociaţiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară prin 
Operatorii Regionali 
(OR) de Apă 
- Pentru investițiile 
aferente Municipiului 
București, 
beneficiarul 
proiectului va fi 
Primăria Municipiului 
București. 
- Ministerul 
Mediului, Apelor și 
Pădurilor va promova 
operaţiunile vizând 
îmbunătăţirea 
monitorizării 
substanţelor 
deversate în ape și a 
apei potabile, prin 
Administraţia 
Naţională ”Apele 
Române”, şi prin 

2.846.845.260 € 
(alocare neta fara 
rezerva de 
performanță) din 
care:  
 a) 2.826.845.260 € 
pentru proiecte noi 
integrate de apă și 
apă uzată, proiecte 
fazate integrate de 
apă şi apă uzată, 
sprijin pentru 
pregătirea 
portofoliului de 
proiecte și  
 
b) 20.000.000 € 
pentru dezvoltarea 
laboratorului 
naționa. 

a) Pentru 
proiecte 
integrate noi și 
fazate 85%  
Fondul de 
Coeziune, 13% 
buget de stat şi 
2% buget local 
 
b) Pentru 
laborator 
național pentru 
îmbunătăţirea 
monitorizării 
substanţelor 
deversate în ape 
şi a calităţii apei 
potabile 85% 
Fondul de 
Coeziune, 15% 
contribuția 
beneficiarului 
(buget de stat) 
 

Perioada de 
depunere: 
31.03. 2016 
– 
31.12.2018. 
 
 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
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infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

periculoase, şi a calităţii apei potabile 
 

Ministerul Sănătăţii 
 
 

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

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

4.1 
Biodiversitate - 
depunere 
suspendată 
pentru acțiuni 
de categoria A - 
Elaborarea 
planurilor de 
management / 
seturilor de 
măsuri de 
conservare / 
planurilor de 
acțiune pentru 
ariile naturale 
protejate (OS 
4.1.) 

- Continuarea elaborării planurilor de 
management/seturilor de măsuri de conservare / 
planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile 
de interes comunitar neacoperite de proiectele 
anterioare, cu accent pe: 
- Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi 
evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor 
de importanţă comunitară; 
- Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar 
în vederea determinării măsurilor pentru 
menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la 
nivel naţional, fie la nivel de sit; 
- Alte activități necesare specifice elaborării planurilor 
de management. 
- Implementarea planurilor de management / seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru 
ariile naturale protejate și pentru speciile de interes 
comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul 
marin), în special: 
- Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a 
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale 

-MMAP/ 

ANPMGNM/ 

APM/ 

ANAR/ANAP 

- Institute de 

cercetare 

- Universităţi 

- ONG-uri 

- Custozi/ 

Administratori ai 

ariilor naturale 

protejate 

- Autorități ale 

administrației 

publice 

centrale/locale 

- Alte structuri în 

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

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

Perioada 
de 
depunere: 
28.08. 2017 
– 
30.06.2018. 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; 
- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 
- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la 
nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 
biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a cursului de apă, 
restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a 
reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc); 
- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea 
și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, 
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, 
menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru 
reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 
2000; 
- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de 
management. 
- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a 
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice 
etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord 
cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul 
marin; 
- Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 
biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 
evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea 
factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, 
inclus a speciilor invazive etc.) 

coordonarea 

/subordonarea 

autorităţilor centrale 

/ locale 

 

 4.2. Calitatea 
aerului (OS  
4.2.Creșterea 
nivelului de 
evaluare și 
monitorizare a 
calității aerului 
la nivel 
național)   

- Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de 
echipamente de monitorizare a poluanților și 
instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de 
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, 
pentru care până în acest moment nu există 
determinări; 
- Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a 
emisiilor de poluanţi în aer; 
- Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu 
cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea 
poluanților emiși în aer. 

- Ministerul 

Mediului, Apelor şi 

Pădurilor 

 

15.294.118 € 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

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

Termen 
limită 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

5.1. 
Managementul 
riscului la 
inundatii si 
eroziunea 
costiera 

A. Acțiuni pentru managementul riscului la inundații 
A1. Proiecte de investiții 
- Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea 
inundațiilor prin preluarea soluțiilor oferite de 
ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor 
generate de creșterea incidenței evenimentelor  
extreme; 
-Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi 
avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 
în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor 
materiale; 
- Măsuri care asigură eficacitatea intervențiilor de 
prevenire a inundațiilor; 
- Realizarea de măsuri structurale de protecție 
împotriva riscului la inundații, acolo unde 
infrastructura 
verde nu este suficientă, prin construirea ori 
reabilitarea infrastructurii de reducere a impactului 
unor fenomene meteorologice extreme. 
A2. Proiecte de dezvoltare a capacității de gestionare 
a riscului la inundații 
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
- Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, 
rapoarte, manuale de bună practică pentru 
managementul barajelor 
- Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic 
(dezvoltare coordonată şi management integrat al 
activităţilor privind apa, terenurile şi resursele) 
- Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la 
inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia 
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe 
termen mediu şi lung sau în planurile de 
management al riscului la inundaţii 
- B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative 
ale eroziunii costiere asupra plajelor și activități de 
reabilitare și protecție a plajelor 

Ministerul Apelor şi 
Pădurilor în 
parteneriat cu 
structurile 
specializate să 
implementeze 
măsurile specifice din 
cadrul PMRI (ex. 
Administrația 
Națională “Apele 
Române” 
și administrațiile 
bazinale 
subordonate; Regia 
Natională a Pădurilor 
- Romsilva, Agenţia 
Naţională 
de Îmbunătăţiri 
Funciare etc.) pentru 
acțiuni de tip A; 

MAP în parteneriat 
cu structurile 
specializate să 
implementeze 
măsurile specifice din 
cadrul PMRI (ex. 
Administrația 
Națională “Apele 
Române” 
și administrațiile 
bazinale 
subordonate; Regia 
Natională a Pădurilor 
- Romsilva, Agenţia 
Naţională 
de Îmbunătăţiri 

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

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

Solicitările 
se vor primi 
în perioada 
03.01.2018 
- 
02.07.2019 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor 
riscuri 
-  Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice 
riscurilor identificate prin evaluarea națională și/sau 
prin planul de acțiune de adaptare la schimbări 
climatice. 

Funciare etc.) pentru 
acțiuni de tip A; 
Administrația 
Națională de 
Meteorologie - 
pentru acțiunile de 
tip A specifice ANM;  
- Administrația 
Națională “Apele 
Române” pentru 
acțiuni de tip B. 

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

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

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi 
eligibile: 

1. Modernizarea reţelelor de distribuţie energie 

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

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

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

- Termen 
limită 
30.06.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 

6.1. Creşterea 
producţiei de 
energie din 
resurse 
regenerabile mai 
puţin exploatate 
(biomasă, 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei electrice și/sau termice din 

biomasă şi biogaz 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei termice pe bază de energie 

- Unităţi 
administrativ 
teritoriale (UAT)/ 
subdiviziunile 
administrativ-
teritoriale care 

83.858.824 Euro 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 15% 
buget de stat. 

Termen 
limită 
31.12.2018, 
ora 10 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
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operational-

40 
 



 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

biogas, 
geotermal) – 
sectorul 
producţie 
(OS 6.1)   

geotermală 

 

produc energie 
termică în scopul 
furnizării în reţeaua 
de transport şi 
distribuţie. 
- Asociaţiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
(ADI) care produc 
energie termică în 
scopul furnizării în 
reţeaua de transport 
şi distribuţie. 
- Societăţile, 
constituite conform 
prevederilor Legii nr. 
31/1990, republicată, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare. 

infrastructura-
mare 
 

 6.2 Reducerea 
consumului de 
energie la nivelul 
consumatorilor 
industriali 

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

Societăţile cu 
personalitate juridică 
(denumite în 
continuare societăți) 
din industrie cu 
consumuri de peste 
1.000 tep/an 
(definite drept mari 
consumatori de 
energie, conform 
ANRE) care trebuie 
să implementeze 
sisteme de 

7.884.197 Euro 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 15% 
buget de stat. 

Perioada 
de 
depunere: 
20. 03.2018 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare 
date din proces industrial sau din câmp, sistem de 
comunicare date, staţie;  
- Sistem de comunicare date;  
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile 
şi care este legată de toate echipamentele şi 
subsistemele);  
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, 
recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau 
optimizarea acestor acţiuni.  
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare 
implementării proiectului (ex. autolaboratoare de 
măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).  

 

monitorizare în 
vederea identificării 
rapide a soluţiilor 
non-cost de reducere 
a consumurilor şi 
care trebuie să 
deţină un instrument 
puternic de urmărire 
şi cuantificare a 
efectelor pozitive ale 
aplicării măsurilor de 
creştere a eficienţei 
energetice 

 6.3 
Implementarea 
măsurării 
inteligente a 
consumului de 
energie la 
consumatori 
casnici 
 

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

Operatorii 
concesionari de 
distribuţie energie 
electrică, care se 
supun obligaţiilor de 
implementare a 
contorizării 
inteligente în 
proporţie de 80% 
până în 2020 
(conform Ordinului 
ANRE nr. 145/2014 
privind 
implementarea 
sistemelor de 
măsurare inteligentă 
a energiei electrice, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, în vigoare 
la data depunerii 
solicitării).  

33.117.647 euro 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

- Termen 
limită 
30.06.2018, 
ora 10.00 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 6.4.  Creșterea   
economiilor  în   
consumul  de     
energie  primară  
produsă în 
sisteme de 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 
(OS 6.4) 
  

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

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

63.529.412 E 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 15% 
buget de stat 

Termen 
limită  
16.05.2017 
- 
31.12.2018, 
ora 10 
 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

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

7.2. Creșterea  
eficienței  
energetice la  
nivelul  
sistemului  
centralizat  
de termoficare    

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de 
transport şi distribuție a energiei termice prin 
redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de 
agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu 
programele de reabilitare termică a clădirilor şi 
efectelor de reducere a consumului de energie 

- Municipiul 
București. 
 

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

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

09 iunie 
2016 - 31 
decembrie 
2019 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

orașele selectate în Municipiul 
Bucure ști 

termică; 

- Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a 
reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic; 

- Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu 
conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de 
detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în 
scopul reducerii acestora; 

- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a 
racordurilor şi a elementelor constructive; 

- Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip 
SCADA). 

Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului 2% 

operational-
infrastructura-
mare 

Axa prioritară 8 
Sisteme  
inteligente și  
sustenabile de  
transport al energi
ei electrice  și  gaz
elor  
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) 

Perioada 
de 
depunere: 
30.03.2018, 
ora 16  - 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 

  8.2 Creșterea gr
adului de  
interconectare a 
Sistemului  
Național de  
Transport a  
gazelor naturale 
cu alte state  
vecine (OS 8.2) 

- Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de 
Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi 
conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de 
funcţionare a interconectărilor cu sistemele de 
transport ale statelor vecine 
 
 
 
 

- Transgaz 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Perioada 
de 
depunere: 
30.03.2018, 
ora 16  - 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pr
ogram-
operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
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4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

PI1a: 
îmbunătățirea 
infrastructurilor 
de C&I și a 
capacităților de 
excelență 

Actiunea 1.1.2 Proiecte de tip CLOUD si de 
infrastructuri masive de date 

- Achiziția de echipamente IT, echipamente pentru 
comunicații și echipamente conexe necesare pentru 
funcționarea centrului de resurse CLOUD și a 
INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE; 

- Achiziția de aplicații informatice și licențe pentru 
software specifice funcționării CLOUD și 
INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE (inclusiv 
middleware); 

- Realizarea de servicii și aplicații informatice necesare 
pentru administrarea și funcționarea centrelor de 
resurse CLOUD și pentru INFRASTRUCTURILE MASIVE DE 
DATE (altele decât cele achiziționate pe proiect); 
- Achiziția de servicii de asistență tehnică şi consultanță; 
- Servicii pentru instalarea și punerea în funcțiune a 
echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de 
achiziție);  
- Servicii pentru punerea în funcțiune a centrului de 
resurse CLOUD ; 
- Servicii de consultanță în domeniul managementului 
proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor 
necesare implementării proiectului şi/sau servicii de 
asistenţă pentru realizarea achiziţiilor publice 

- Servicii de IT de dezvoltare/ actualizare aplicații, 
configurare baze de date; 

- Servicii pentru instruirea personalului de exploatare 
(pentru operarea/ administrarea de aplicații 
informatice); 
- Activități de diseminare a rezultatelor proiectului 

-instituții de 
învățământ 
superior de drept 
public acreditate 
sau structuri ale 
acestora, 
-instituții CD de 
drept public 
- institute naționale 
de cercetare-
dezvoltare; 
- institute, centre 
sau stațiuni de 
cercetare-
dezvoltare ale 
Academiei Române 
și de cercetare-
dezvoltare ale 
academiilor de 
ramură, 
-institute, centre 
sau stațiuni de 
cercetare-
dezvoltare 
organizate ca 
instituții publice ori 
de drept public, 

- centre 
internaționale de 
cercetare-
dezvoltare înființate 
în baza unor 
acorduri 

-pentru regiuni 
mai puțin 
dezvoltate: 
48.601.880,8  
lei 

-pentru regiuni 
mai dezvoltate 
(București-
Ilfov): 
6.627.529,2  lei 

 

- 14.05.2018 – 
12.06.2018 

http://www.fonduri
-
structurale.ro/progr
am-
operational/4/progr
amul-operational-
competitivitate 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

(participare la manifestări științifice, publicări de 
articole, editare de brosuri si materiale de promovare, 
etc);  
- Activități de informare și publicitate privind proiectul, 
conform manualului de identitate vizuală 2014-2020 
- Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul); 
- Management de proiect; 
 

internaționale. 

 

 

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

 

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

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

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

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

-  
 
 
 
 
activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

http://www.poc.res
earch.ro/ 
 

2. COMPLEMENT  
 

- COMPLEMENT 
9 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

3. RO-EIT  
 

- RO-EIT  
2 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

4. RO-ESFRI-ERIC 
 

- RO-ESFRI-ERI  
4,5 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

5. FINALIST-IMM - FINALIST-IMM 
11 mil lei 

activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

6. CATEDRA -ERA - CATEDRA-ERA 
20 mil lei 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

7. TEAMING 
 

- TEAMING  
20 mil lei 
Valoarea totală 
a oricărui tip de 
proiect din 
cadrul acestei 
acțiuni (costuri 
eligibile şi 
neeligibile) nu 
poate depăşi 
echivalentul în 
lei a 50 milioane 
euro. 

activ perioada 
15.11.2016 – 
29.12.2023 

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

 

2.3.1. Proiecte 
Big Data 
(2c. - 
Consolidarea 
aplicaţiilor TIC 
pentru e-
guvernare, e-
învăţare, e-
incluziune, e-
cultură, e-
sănătate) 

Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea 
interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate 
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe 
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a 
comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – 
SECTIUNEA BIG DATA 

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

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

b) Dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate 
pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată 

1. Autorităţi/ 
instituţii publice 
centrale sau 
structuri publice ale 
acestora cu 
personalitate 
juridică proprie 
care: 
- gestionează / 
coordonează 
servicii publice ce 
vizează evenimente 
de viaţă predefinite 
sau contribuie la 
dezvoltarea 
evenimentelor de 
viaţă, 
- gestionează / 
coordonează 
/asigură servicii sau 
acţiuni cu privire la 
susţinerea 
activităţilor legate 
de evenimentele de 

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

Pentru 
beneficiarii 
finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 100% 
din cheltuielile 
eligibile. 
Pentru celelalte 
categorii de 
solicitanți 
eligibili (cei 
finanţaţi atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 

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

http://www.finanta
re.ro/s-a-lansat-
apelul-de-proiecte-
pentru-actiunea-2-
3-1-sectiunea-big-
data.html 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

a informaţiilor, raportare, precum şi pentru 
emiterea unor alerte/avertizări; 

Asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / 
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de 
back-up. 

 

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

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

 
Acţiunea 2.3.1 – 
Consolidarea şi 
asigurarea 
interoperabilităţii 
sistemelor 
informatice 
dedicate 
serviciilor de e-
guvernare tip 2.0 
centrate pe 
evenimente din 
viaţa cetăţenilor 
şi întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental şi 
a comunicării 
media sociale, a 
Open Data şi Big 
Data – Proiecte 

Tip proiect – PROIECTE FAZATE 

SECTIUNEA Consolidarea şi asigurarea 
interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate 
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe 
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor 

Activităţi finanţabile: 

a) Crearea / dezvoltarea și de sisteme de eGuvernare 
legate de evenimente de viață 

- Dezvoltarea de sisteme informatice și/sau 
infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață; 
- Realizarea interoperabilității bazelor de date aferente 
evenimentelor de viață.  

Open Data 

Proiectele trebuie sa asigure simultan: 
a) Publicarea în portalul naţional de date deschise 
data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor 

Agenția pentru 
Agenda Digitală a 
României  
 
Agenția Națională 
de Cadastru și 
Publicitate 
Imobiliară 
 

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

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

28 iunie 2016 – 
31 decembrie 
2020 

http://www.fonduri
-
structurale.ro/progr
am-
operational/4/progr
amul-operational-
competitivitate 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

fazate 

 

publice; 
b) Securitatea la nivelul infrastructurilor / 
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de 
back-up. 

 
Acţiunea 2.3.1 
Consolidarea şi 
asigurarea 
interoperabilităţii 
sistemelor 
informatice 
dedicate 
serviciilor de e-
guvernare tip 2.0 
centrate pe 
evenimente din 
viaţa cetăţenilor 
şi întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental şi 
a comunicării 
media sociale a 
Open Data şi Big 
Data – Secţiunea 
E-Guvernare şi 
INTEROPERABILIT
ATE 

Secţiunea E-Guvernare şi INTEROPERABILITATE 

- derularea activităţilor necesare realizării achiziţiilor 
specifice proiectului 

- derularea activităţilor necesare pentru asigurarea 
informării şi publicităţii proiectului 

- derularea activităţilor necesare implementării 
proiectului 

- derularea activităţilor necesare instruirii/formării 
profesionale specifice 

- derularea activităţilor specifice managementului de 
proiect 

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

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

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

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

Perioadă 
depunere  
27 noiembrie 
2017 – 31 
decembrie 2020 

http://www.fonduri
-
structurale.ro/progr
am-
operational/4/progr
amul-operational-
competitivitate 
 

 
Acţiunea 2.3.1 – 
Consolidarea şi 
asigurarea 
interoperabilităţii 
sistemelor 
informatice 
dedicate 

SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ 

1. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru 
asigurarea managementului de proiect, 
execuția/implementarea proiectului,  
2.  Achiziţionarea serviciilor de management de proiect,  
3. Asigurarea interconectării/accesului la date pentru 
diferite instituții publice, pe baza analizei privind 

OFICIUL NAȚIONAL 
AL REGISTRULUI 
COMERȚULUI 
 

Valoarea 
maximă 
nerambursabilă 
este de 25 
milioane euro 
FEDR 

- Dacă 
beneficiarul 
este finanţat 
integral de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 

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

http://www.fonduri
-
ue.ro/presa/noutati
-am-
oi/details/6/387 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

serviciilor de e-
guvernare tip 2.0 
centrate pe 
evenimente din 
viaţa cetăţenilor 
şi întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 
guvernamental şi 
a comunicării 
media sociale, a 
Open Data şi Big 
Data – 
SECȚIUNEA E-
GUVERNARE – 
EVENIMENTE DE 
VIAȚĂ 

 

situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice 
adecvate,  
4. Achiziţionarea/instalarea elementelor de 
infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a 
software-ului de bază (software pentru preluarea, 
stocarea şi analiza informaţiilor, realizarea rapoartelor 
în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate 
de către ONRC) şi de securitate la nivelul 
infrastructurilor/echipamentelor,  
5. Dezvoltarea şi testarea funcţionalităţilor întregului 
sistem, inclusiv testarea sistemului împreună cu 
beneficiarul, 
7. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate, 
8. Achiziţia de servicii de consultanţă și asistență 
tehnică, avize, acorduri, autorizaţii, 
9. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare 
profesională specifică, 
10. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / 
finală a proiectului. 

sănătate 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 100%  

- Dacă 
beneficiarul 
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 
beneficiarului. 

 

 2.3.3. Secţiunea 
E-CULTURĂ 

(2c. - 
Consolidarea 

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

Prin aceasta secțiune se finanţează: 

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

Alocarea 
indicativă 
pentru acest 
apel este de 10 
milioane euro 

- Apel deschis 
începând cu 
28.03.2017. 
Apel de 
proiecte cu 

http://fonduri.mcsi
.ro/?q=node/162 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

aplicaţiilor TIC 
pentru e-
guvernare, e-
învăţare, e-
incluziune, e-
cultură, e-
sănătate) 

 

1.Achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv 
dezvoltare de software; 
2. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate; 
3. Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, 
autorizaţii; 
4. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare 
profesională specifică; 
5. Activitatea echipei interne de proiect;  
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / 
finală a proiectului. 
7. Activitatea de digitizare 
 
 
 

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

din FEDR, din 
care maxim 
600.000 euro 
din FEDR pentru 
intervenţii în 
zona ITI. 
 

depunere 
continuă până 
la epuizarea 
bugetului 

 2.3.3 Secțiunea E-
EDUCAȚIE  

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

 

Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură 
Sectiunea E- EDUCAȚIE  

Tipuri de proiecte: 

Proiect 1 – 
SISTEM INFORMATIC DE 
MANAGEMENT AL 
ȘCOLARITATII (SIMS) 

Proiect 2 – WIRELESSCAMPUS 

Proiect 3 – PORTALUL 
NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI 
”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 
VIRTUALĂ” 

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

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

- Perioada de 
depunere  
20.03.2018 -   
31.12.2020 

http://www.fonduri
-
structurale.ro/progr
am-
operational/4/progr
amul-operational-
competitivitate 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Agenția de 
Administrare a 
Rețelei Naționale 
de 
Informatică pentru 
Educație și 
Cercetare, cu 
partener 
Ministerul Educației 
Naționale, posibil 
partener Serviciul 
de Telecomunicaţii 
Speciale 
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5. PROGRAMUL OPERAŢIONAL  CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Administraţie 
publică şi sistem 
judiciar eficiente 

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

• Sistem de management 
strategic și operaţional, integrat, 
prin care să fie asigurate 
deciziile cheie ce privesc 
administrarea justiţiei. 

• Capacitate instituţională 
consolidată la nivelul sistemului 
judiciar pentru creşterea 
performanţei instituţionale, 
inclusiv pentru continuarea 
punerii în aplicare a noilor 
coduri. 

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

Alocare 
financiară 
eligibilă de 
160.000.000,0
0 lei. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

53 
 



 
6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Întărirea 
capacității 
beneficiarilor de a 
pregăti și 
implementa 

proiecte finanțate din 
fondurile ESI și 
diseminarea 
informațiilor privind 
aceste fonduri 

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

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

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

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

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

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

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

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

 Obiectivul specific 
1.2: Asigurarea 
transparenței și 

Acţiunea 1.2.1: Activități de diseminare a informaţiilor şi 
de informare şi publicitate cu privire la 
FESI și la POAT, POIM și POC 

-MFE prin Unitatea 
de Comunicare 
Publică și Informare 

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

credibilității FESI 
și a rolului Politicii 
de 
Coeziune UE 

privind 
Instrumentele 
Structurale; 
-Departamentul 
pentru Luptă 
Antifraudă 

31 decembrie 
2018 
 

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

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

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

 

2. Sprijin pentru 
coordonarea, 
gestionarea și 
controlul FESI 

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

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

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

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

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

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Antifraudă; 
-Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
-Autoritatea de 
Audit; 
-MFP prin Direcţia 
Generală de 
Inspecţie 
Economico-
Financiară, în 
calitate de structură 
de control pentru 
activitatea de 
constatare a 
neregulilor și de 
stabilire a 
creanțelor 
bugetare/corecțiilor 
financiare pentru 
situațiile prevăzute 
la art.20 alin.(2) 
lit.d) din OUG 
66/2011, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare; 
-Agenția Națională 
pentru Achiziții 
Publice, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
autorităților de 
management 
conform art.26 și 27 
din HG 398/2015; 
-ADR-urile pentru 
închiderea POSCCE 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2007-2013 
  Acţiunea 2.1.2: Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și 

POC și activități destinate creșterii culturii 
de evaluare pentru FESI 

MFE prin Direcția 
Generală de 
Analiză, Programare 
și Evaluare 

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

 

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

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

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

  Perioada de 
depunere 29 
martie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

 

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

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

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

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

  Perioada de 
depunere 20 
aprilie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

sistemului de 
coordonare, 
gestionare și 
control al FESI 

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

  
http://www.poat.
ro/ 
 

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

-MFE pentru 
structurile 
responsabile de 
coordonarea FESI și 
gestionarea POIM, 
POC și POAT 
-Organismul 
Intermediar pentru 

  Perioada de 
depunere 20 
aprilie 2018 – 
31 decembrie 
2018 
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Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

61 
 



 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru Achiziții 
Publice, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
autorităților de 
management 
conform art.26 și 27 
din HG 398/2015; 
-Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale, în calitate 
de structură care 
sprijină 
activitatea 
Ministerului 
Fondurilor 
Europene conform 
art.24 din HG 
398/2015 
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Măsura 19 
Sprijin pentru 
dezvoltarea locală 
LEADER 

Submasura 19.2 – 
Sprijin pentru 
implementarea 
actiunilor in 
cadrul strategiei 
de dezvoltare 
locala 

Valoarea proiectului trebuie sa fie 
fundamentata in raport cu durata, actiunile si 
rezultatele proiectului si categoriile de cheltuieli 
sa fie incadrate corect in bugetul indicativ. 
Costurile prevazute in proiect trebuie sa fie 
rezonabile, justificate si sa corespunda 
principiilor unei bune gestionari financiare, in 
special din punct de vedere al raportului pret-
calitate si al rentabilitatii. 
• Stimularea inovarii; 
• Consolidarea identitatii locale si a profilului 

local; 
• Imbunatatirea calitatii vietii si a 

atractivitatii zonei locale; 
• Solutionarea problemelor demografice; 
• Crearea si pastrarea locurilor de munca in 

zonele LEADER; 
• Imbunatatirea egalitatii de sanse pentru 

tineri, femei, persoane in vârsta, persoane 
cu dizabilitati si membrii minoritatilor; 

• Cresterea competitivitatii la nivel local; 
• Conservarea resurselor si protectia 

mediului natural; 
• Aplicarea unei abordari integrate si 

multisectoriale. 
 

Entitati juridice 
private/publice, 
stabilite prin fisa 
masurii din Strategia 
de Dezvoltare Locala, 
cu respectarea 
prevederilor din 
Regulamentului 
Uniunii Europene 
1305/2013; 
In cazul in care in 
Strategia de 
Dezvoltare Locala s-a 
identificat 
oportunitatea 
dezvoltarii unor 
operatiuni de interes 
public pentru 
comunitate si teritoriul 
respectiv, pentru care 
niciun alt solicitant nu-
si manifesta interesul, 
GAL poate fi beneficiar 
cu conditia aplicarii 
masurilor de evitare a 
conflictului de interese 

Sprijinul 
nerambursabil va 
fi de pâna la 100% 
dar nu mai mult 
de 200.000 Euro/ 
proiect. 
Pentru 
operatiunile 
specifice FEADR, 
GAL va stabili 
intensitatea 
sprijinului in 
limita maxima 
prevazuta in 
Regulamentul 
(UE) nr. 
1305/2013. 
Intensitatea 
sprijinului pentru 
operatiunile care 
ies din sfera 
Regulamentului 
va fi stabilita de 
GAL-uri astfel: 
– pentru 
operatiunile 
generatoare de 
venit: maximum 
90%; 
– pentru 
operatiunile 
Negeneratoare de 
venit: maximum 
100%. 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

Termen limită  
31.12.2023 

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

1. POLITICA DE COEZIUNE – CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018, MĂSURA DE SPRIJIN A DIRECȚIEI GENERALE POLITICĂ 
REGIONALĂ ȘI URBANĂ ÎN CADRUL COMISIEI EUROPENE  

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul principal este de a oferi sprijin 
pentru elaborarea si difuzarea de 
informatii si de continut privind politica 
de coeziune a UE, respectând 
independenta editoriala completa a 
persoanelor implicate. 
Obiective specifice: 
1.promovarea si incurajarea unei mai 
bune intelegeri a rolului politicii de 
coeziune in sprijinirea tuturor regiunilor 
UE; 
2.cresterea gradului de informare cu 
privire la proiectele finantate de UE — in 
special prin intermediul politicii de 
coeziune — si cu privire la impactul lor 
asupra vietii cetatenilor; 
3. diseminarea informatiilor si 
incurajarea unui dialog deschis cu privire 
la politica de coeziune, la rezultatele 
sale, la rolul sau in realizarea prioritatilor 
politice ale UE si la viitorul acesteia; 
4.incurajarea participarii civice in ceea ce 
priveste chestiunile legate de politica de 
coeziune si promovarea participarii 
cetatenilor la procesul de stabilire a 
prioritatilor pentru viitorul acestei 
politici. 
 

A. Masurile ar trebui puse in aplicare 
in cadrul UE la nivel national, regional, 
multiregional sau la nivelul mai multor 
state membre. 
B. Propunerile trebuie sa includa una 
sau mai multe activitati si instrumente 
cu caracter inovator in vederea 
atingerii obiectivelor, pentru a acoperi 
temele si a ajunge la publicul tinta. 
C. Masurile impuse de lege sau de 
contractele de servicii publice 
specifice (in cazul entitatilor publice) 
nu sunt eligibile pentru prezenta 
cerere de propuneri. 

Pot solicita finantare 
organizatiile mass-
media/agentii de presa 
(televiziune, radio, presa 
scrisa, presa online, noile 
mijloace de comunicare); 
organizatii non-profit; 
universitati si institutii de 
invatamânt; centre de 
cercetare si grupuri de 
reflectie; asociatii de 
interes european; 
entitati private; 
autoritati publice 
(nationale, regionale si 
locale), cu exceptia 
autoritatilor 
responsabile cu punerea 
in aplicare a politicii de 
coeziune . 

5.000.000 
euro, 80% in 
cazul minimum 
70.000€ si 
maximum 
300.000€ 
 

- 28 iunie 2018 http://ec.europa
.eu/regional_poli
cy/en/newsroom
/funding-
opportunities/cal
ls-for-proposal/ 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/


 
 

2. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – COMPONENTA PROVOCĂRI SOCIETALE 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Acest apel se concentreaza pe 
trecerea la o economie mai 
ecologica, mai eficienta din punctul 
de vedere al resurselor si mai 
rezistenta la schimbarile climatice, in 
armonie cu mediul natural, 
demonstrand un angajament ferm de 
a sprijini Obiectivele Dezvoltarii 
Durabile (ODD) adoptate de catre 
Natiunile Unite. 

• „Demonstrarea dezvoltarii urbane 
sistemice pentru orase circulare si 
regenerative” (actiuni de inovare) – 
buget 39.000.000 €; 

• „Retea internationala pentru 
promovarea inovatiei si diplomatiei 
in domeniul patrimoniului cultural” 
(actiuni de coordonare si sprijin) – 
buget 7.700.000 € 
 

Orice entitate 
constituita legal in tarile 
participante la 
program. 

46.700.000 
euro 

- 27 februarie 
2018 si/sau 4 
septembrie 
2018 

http://ec.europa.e
u/research/partici
pants/portal/deskt
op/en/funding/ind
ex.html 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html


 
3. COMISIA EUROPEANĂ A LANSAT O NOUĂ CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE A PROGRAMULUI COSME – PROGRAMUL UE 

PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR 2014 - 2020 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al acestei solicitari 
este de a ajuta IMM-urile europene 
sa se dezvolte, sa-si extinda sau sa-si 
imbunatateasca afacerile 
internationale prin crearea de retele 
ale IMM-urilor pentru a exploata 
pietele externe in scopuri de export. 
Initiativa CE porneste de la ideea 
potrivit careia capacitatea 
europeana a IMM-urilor de a deveni 
internationale poate creste prin 
facilitarea cooperarii intre grupuri 
mici de intreprinderi in vederea 
imbunatatirii competitivitatii lor. 
Aduse impreuna, acestea pot sa-si 
imbunatateasca performanta, sa-si 
creasca vizibilitatea si sa-si dezvolte 
strategia si performantele de 
internationalizare. 
Prin acest proiect-pilot, Comisia 
Europeana doreste sa sprijine 
crearea de retele de afaceri de tip 
„agregare de companii” prin 
colaborarea inter-firma. Companiile 
decid sa-ṣi uneasca fortele lor, sa 
impartaseasca informatii si sa creeze 
sinergii pentru a deveni mai 
inovatoare si mai competitive pe 
pietele interne si internationale, 
pastrand in acelasi timp autonomia 
lor, fara a crea o entitate juridica 
separata. Acest model de cooperare 
este potrivit pentru orice activitate si 
sector de afaceri. 

Activitatile avute in vedere in cadrul 
acestei actiuni includ: 
• Identificarea/selectarea IMM-urilor cu 

potential de participare cu succes la o 
retea de IMM-uri; 

• Pregatirea acestora pentru 
internationalizare, formare si 
coaching; 

• Implementarea activitatilor de 
networking pentru IMM-uri; 

• Rezultate si recomandari de politica; 
• Coordonarea, gestionarea si 

raportarea proiectelor. 
 

Organizatii/entitati 
implicate in afaceri 
care sprijina IMM-
urile, atat publice, 
cat si private sau 
partial 
publice/private, 
camere de comert, 
autoritati locale si 
regionale, asociatii 
comunitare pentru 
dezvoltare durabila, 
etc. Important e ca 
aceste entitati care 
aplica sa fi semnat 
un acord de 
parteneriat cu EEN 
pentru perioada 
2015-2020. 

1.500.000 euro  19 iunie 2018 
 

http://ec.europa.
eu/growth/conten
t/development-
european-smes-
international-
business-through-
sme-networks_en 
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4. ORIZONT 2020 – SPRIJIN PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE ȘI REGIONALE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR UNIUNII 

ENERGETICE 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen limită Informaţii 

suplimentare 
 Punerea in aplicare a obiectivelor Uniunii 

Energetice impune angajarea deplina a 
sectorului la toate nivelurile de 
guvernare. Autoritatile publice locale si 
regionale au un rol esential in stabilirea 
unor strategii ambitioase de eficienta 
energetica, de exemplu in cadrul Pactului 
primarilor pentru clima si energie si al 
oraselor si comunitatilor inteligente sau 
al initiativei „Energia curata pentru toate 
insulele”. 
Angajamentul politic la nivel local ar 
trebui consolidat, iar accentul ar trebui 
sa se indrepte spre in aplicare si 
monitorizarea eficienta a solutiilor si 
actiunilor concrete de eficienta 
energetica, care pot contribui la 
modernizarea si decarbonizarea 
economiei europene. Ar trebui sa se 
urmareasca, atunci cand este posibil, 
sinergiile cu planurile locale si regionale 
privind calitatea aerului si cu programele 
de control ale poluarii aerului, pentru a 
reduce costurile, deoarece aceste planuri 
se bazeaza in mare masura pe masuri si 
actiuni similare. 
 

1. asigurarea unei mai bune 
calitati si a unei coerente 
masurilor de eficienta 
energetica puse in aplicare 
prin coordonarea 
consolidata a diferitelor 
niveluri administrative. 
Actiunile ar trebui sa 
conduca la scheme de 
monitorizare si verificare 
aprobate politic si la masuri 
de eficienta energetica 
aplicate in comun in cadrul 
autoritatilor locale si 
regionale, la o coordonare 
sporita si mai buna a 
masurilor de eficienta 
energetica implementate si 
la o utilizare mai eficienta a 
cheltuielilor publice in 
domeniul eficientei 
energetice; 
2. sprijinirea autoritatilor 
publice in elaborarea foilor 
de parcurs de tranzitie care 
sa sublinieze in mod clar 
calea catre obiectivele 
europene pe termen lung 
pentru 2050 si sa 
informeze implementarea 
in curs a PAED-urilor  

orice entitate constituita legal 
pe teritoriul unui stat eligibil 
Tari eligibile 
state membre UE, tari asociate 
la program, organizatii 
internationale 
 

8.000.000 €    4 septembrie 2018 https://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
nities/h2020/topi
cs/lc-sc3-ee-16-
2018-2019-
2020.html 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html


 
 

 
5. CERERE GENERALĂ DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018 – PROGRAMUL EUROPEAN ERASMUS + 

 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prezenta cerere de propuneri se 
bazeaza pe Regulamentul (UE) nr. 
1288/2013 al Parlamentului European 
si al Consiliului de instituire a actiunii 
„Erasmus+” – Programul Uniunii pentru 
educatie, formare, tineret si sport, 
precum si pe programele de lucru 
anuale Erasmus+ 2017 si 2018. 
Programul Erasmus+ se refera la 
perioada 2014-2020. Obiectivele 
generale si specifice ale programului 
Erasmus+ sunt prevazute la articolele 4, 
5, 11 si 16 din regulament. 

1.Mobilitatea persoanelor in scopul 
invatarii: 
2. Cooperarea pentru inovare si schimbul 
de bune practici: 
3. Sprijin pentru reformarea politicilor: 
4. Activitati Jean Monnet – 22 februarie 
pentru toate activitatile: 
5. Sport – 5 aprilie pentru toate tipurile de 
actiuni: 

• Orice organism 
public sau privat 
activ in domenii 
precum educatia, 
formarea, tineretul 
si sportul de masa 
din statele 
participante poate 
solicita finantare in 
cadrul programului. 
Romania participa 
la program. 

• Statele membre ale 
UE, statele SEE 
(Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia), tarile 
candidate: Turcia şi 
Fosta Republica 
Iugoslava a 
Macedoniei. 

 

2 490,9,1 
milioane 
euro 

 2018 
 

http://ec.europa.
eu/programmes/e
rasmus-
plus/resources/pr
ogramme-
guide_ro 
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_ro


 
 
 

6. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017/ PROIECTE PILOT  EDUCAȚIA PRIVIND MASS-MEDIA PENTRU TOȚI – PROGRAMUL 
EUROPA CREATIVĂ, SUBPROGRAMUL MEDIA 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 • Obiectivul este de a testa 
actiunile inovatoare 
menite sa sporeasca 
capacitatea cetatenilor de 
a gandi critic cu privire la 
continutul pe care il 
primesc prin mijloacele de 
comunicare sociala, 
inclusiv continutul 
provenit din mass-media 
traditionala; 

• Este importanta cresterea 
gradului de constientizare 
a utilizatorilor cu privire la 
veridicitatea informatiilor 
on-line si, in acelasi timp, 
promovarea unei utilizari 
mai responsabile a 
internetului, dar si pentru 
a testa fezabilitatea si 
utilitatea unor astfel de 
actiuni. 

 

- proiecte care faciliteaza o analiza 
mai structurata a propagarii 
dezinformarii, cu o coordonare 
eficienta intre diferitele tari implicate 
in lupta impotriva dezinformarii; 
- campanii inovatoare menite sa 
ajute utilizatorii de social media sa-si 
exercite gandirea si responsabilitatea 
critica 
- materiale online multilingvistice si 
instrumente interactive pentru 
imbunatatirea capacitatilor 
cetatenilor de a dobandi o intelegere 
critica a informatiilor/imaginilor 
accesate prin intermediul retelelor 
sociale si a interactiunii cu acestea; 
- diseminarea celor mai bune practici,  
 - orice alte activitati inovatoare 
relevante care vizeaza dezvoltarea 
capacitatii cetatenilor de a distinge 
informatiile de propaganda si stiri 
false 
- activitati care implica comunitati 
sau retele locale pentru a adapta si a 
face accesibile unele dintre 
instrumentele de mai sus 
minoritatilor, persoanelor cu 
educatie formala limitata, 
imigrantilor digitali (50+) sau 
persoanelor expuse riscului de a fi 
marginalizate din punct de vedere 
social. 
 

Orice entitate, privata sau publica, 
constituita legal pe teritoriul UE: 
• organizatii ale societatii civile; 
• autoritati locale/regionale; 
• universitati/institutii de educatie 

si formare, scoli; 
• agentii, etc. 
 

500.000 €; 
se acorda 
maximum 
200.000€/pr
oiect si 60% 
cofinantare. 

 8 
decembrie 
2018 

https://ec.europa.
eu/digital-single-
market/en/news/
call-proposals-
pilot-project-
media-literacy-all 
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7. CERERE DE PROPUNERI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI PE MOTIVE DE GEN ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR – 

ACȚIUNE DE SPRIJIN 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Daphne – sa previna si sa combata toate 
formele de violenta impotriva copiilor, 
tinerilor si femeilor, precum si violenta 
impotriva altor grupuri expuse riscului si 
sa protejeze victimele unei astfel de 
violente. 

1.1 Prevenirea violentei bazate pe gen: 
punctul central al acestei prioritati este 
prevenirea primara, in special schimbarea 
normelor si comportamentelor sociale, pentru 
a spori toleranta la toate formele de violenta 
pe baza de gen – buget: 2.900.000€; 
1.2 Protectia si sprijinirea victimelor si a 
martorilor violentei domestice, inclusiv prin 
combaterea subraportarii, promovarea 
cooperarii multidisciplinare si consolidarea 
capacitatilor profesionale relevante – buget: 
2.900.000 €; 
1.3 Coordonarea si/sau adaptarea serviciilor 
de asistenta pentru sprijinirea celor care sunt 
victime ale violentei sexuale si de gen pentru a 
include refugiatii si migrantii (copii, 
femei, persoane LGBTI, etc.), in special pentru 
a asigura recuperarea lor dupa astfel de 
traume – buget: 2.400.000 €; 
1.4 Prevenire si raspuns la violenta sexuala si 
violenta pe motive de gen (care vizeaza copiii, 
femeile, persoanele LGBTI) – buget: 2.400.000 
€; 
1.5 Promovarea integrarii politicilor de salvare 
a copiilor in diferite contexte si sectoare, cum 
ar fi cluburile sportive si organizatii, activitati 
extra-curriculare si/sau petrecere a 
timpului liber /cluburi de recreere/organizatii 
pentru copii (inclusiv cele legate de 
credinta/conduse de biserica, cercetasi si fete 
ghid, scoli private), atat ca mijloc de protectie, 
cat si pentru ingrijirea copilului – buget: 2 700 
000 €. 

Orice entitate 
publica sau privata 
orientata non-
profit: autoritati 
publice (locale, 
regionale, 
nationale), 
asociatii, ONG-uri, 
universitati si scoli, 
etc. 

13.300.000 
euro, 80% 
din totalul 
costurilor 
eligibile si 
minimum 
75.000€/pro
iect 

 

 13 
noiembrie 
2018 

https://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/opportu
nities/rec/topics/r
ec-rdap-gbv-ag-
2018.html 
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8. APEL PENTRU PROIECTE EUROPENECOMUNE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL APELOR 
 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
Obiective 
• Sprijinirea implementarii si 

dezvoltarii Water JPI pe 
prioritatile identificate in 
SRIA; 

• Depasirea fragmentarii 
activitatilor europene in 
domeniul cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii (CDI) 
legate de apa, evitand in 
acelasi timp suprapunerile cu 
actiuni in desfasurare 
cofinantate de Comisia 
Europeana (CE) si/sau de 
statele membre; 

• Cautarea sinergiilor cu 
programele internationale de 
cercetare dincolo de Europa, 
cu participarea entitatilor 
juridice din tarile si/sau 
regiunile partenere 
internationale. 

 

• Facilitarea 
gestionarii durabile a 
resurselor de apa; 

• Consolidarea 
abordarilor socio-
economice 
referitoare la 
managementul apei; 

• Sprijinirea 
instrumentelor 
pentru 
managementul 
durabil al resurselor 
de apa. 

Depunerea si evaluarea 
se vor face in doua etape 
(pre-propuneri si 
propuneri finale). 
Consortiile pre-
propunerilor castigatoare 
vor fi invitate sa depuna 
propunerea finala de 
proiect care va fi evaluata 
de catre experti 
independenti pe baza 
criteriilor de selectie. 
Procedura de peer-review 
a propunerilor finale se 
bazeaza pe criteriile de 
evaluare ale H2020. 

 

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

500.000 euro  Termenul 
limita pentru 
trimiterea 
pre-
propunerilor 
este 19 aprilie 
2018, ora 
13:00 (CET). 
Termenul 
limita pentru 
trimiterea 
propunerilor 
finale este 18 
septembrie 
2018, ora 
13:00 (CET). 
 

http://www.waterj
pi.eu/index.php?op
tion=com_content
&view=article&id=
648:joint-call-
2020&catid=156:jo
int-
calls&Itemid=1111
%20 
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9. FINANȚARE PENTRU COOPERARE ÎN DOMENIUL TINERETULUI: CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU COOPERARARE UE - CANADA 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Instrumentul de parteneriat (PI) a fost conceput special 
pentru a promova interesele strategice ale Uniunii 
Europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperarii in 
domenii de interes reciproc cu principalii actori 
internationali. Mai detaliat, aceasta cuprinde patru 
domenii-cheie: a) abordeaza provocarile globale majore, 
cum ar fi securitatea energetica, schimbarile climatice si 
protectia mediului; b) sprijina implementarea 
dimensiunii externe a politicilor interne ale UE si a 
Strategiei Europa 2020; c) acopera aspecte specifice ale 
diplomatiei economice a UE prin imbunatatirea 
accesului pe pietele tarilor terte prin intermediul 
comertului, investitiilor si oportunitatilor de afaceri si d) 
sprijina activitatile de diplomatie publica, inclusiv 
cooperarea academica si a grupurilor de experti, precum 
si activitatile de promovare viziunea si principiile Uniunii. 
UE si Canada au deschis recent un nou capitol, mai 
puternic, in cooperarea pe termen lung o data cu 
Acordul de parteneriat strategic (SPA), care a intrat in 
vigoare provizoriu la 1 aprilie 2017. 
SPA incurajeaza, in special, utilizarea schimburilor prin 
intermediul organizatiilor neguvernamentale si al 
grupurilor de reflectie care reunesc tinerii si alti 
parteneri economici si sociali pentru a extinde si 
aprofunda aceste relatii si pentru a imbogati fluxul de 
idei pentru solutionarea provocarilor comune. Pentru a 
contribui la atingerea acestui obiectiv, prezenta cerere 
de propuneri propune instituirea unor dialoguri intre UE 
si Canada in domeniul tineretului, care sa ofere o 
platforma in care se pot intalni organizatii relevante 
pentru tineri si organizatii care se afla in contact cu 
tinerii pentru a face schimb de opinii si de experiente pe 
teme de interes pentru tinerii proveniti din Uniunea 
Europeana si din Canada. 

a) Prevenirea si 
combaterea extremismului 
violent; 
b) Schimbarile climatice: 
discutarea impactului 
schimbarilor climatice (de 
exemplu, asupra apei, a 
alimentelor si a securitatii 
energetice); 
c) Egalitatea de gen. 

 

Entitaṭi legal 
constituite in state 
participante: 
organizatii non-profit 
de la nivel national sau 
local, agentii, operatori 
din sectorul public, 
autoritati locale, 
grupuri de reflectie, 
universitati, organizatii 
internationale 

900.000 
euro 

 10 iulie 2018 
 

https://webgate.e
c.europa.eu/euro
peaid/online-
services/index.cf
m?do=publi.welco
me&nbPubliList=1
5&orderby=upd&
orderbyad=Desc&
searchtype=RS&a
ofr=159496 
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10. S-A DESCHIS APELUL DE PROIECTE MANUNET III 2018  

Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Apelul pentru propuneri 
de proiecte MANUNET III 
2018 este directionat 
catre proiecte 
transnationale de 
cercetare si dezvoltare 
orientate spre procese de 
fabricatie cu aplicatii si 
risc ridicat. 
Obiective 
• constituirea unui 

consortiu 
international (9 
regiuni/tari europene 
incluse in proiect; 1 
tara asociata noua; 1 
partener „third 
country”); 

• cresterea cooperarii 
si coordonarii intre 
MANUNET III si alte 
initiative la nivel 
european si 
international; 

• maximizarea 
impactului finantarii 
EU prin prioritati 
tematice; 

• analiza impactului 
apelurilor MANUNET 
III. 

 

Tematicile apelului 
• Tehnologii de inginerie bazata pe cunoastere, 

tehnologiile informatiei si comunicatiilor pentru 
fabricatie (robotica industriala, inginerie asistata 
de calculator si proiectare, fabricatia 
automatizata, managementul duratei de viata a 
produsului etc); 

• Tehnologii de fabricatie pentru aplicatii 
energetice si de mediu, inclusiv utilizarea 
eficienta a resurselor si reciclarea; 

• Tehnologii de fabricatie adaptive, inclusiv 
procese de indepartare, aderare, adaugare, 
formare, consolidare, asamblare; 

• Materiale noi pentru industria prelucratoare 
(aliaje, lubrifianti, acoperiri, fibre textile, 
constructii, compozite, izolare, etc.); 

• Noi metode, componente si sisteme de 
fabricatie (dezvoltarea de demonstratoare, 
dispozitive si echipamente, sisteme logistice, 
etc.); 

• Alte tehnologii / produse legate de domeniul 
industriei prelucratoare. 

Propunerile de proiecte trebuie sa demonstreze: 
• Orientarea catre piata; 
• Participarea activa a intreprinderilor; 
• Aplicarea si utilizarea practica a tehnolgiilor de 

fabricatie; 
• Expertiza partenerilor din propuneri in 

domeniile de competenta declarate; 
• Valoarea adaugata prin cooperare 

transnationala; 
• Scara de impact si pozitionare in piata a 

solicitantilor; 
• Gradul ridicat de inovare si risc stiintific si 

tehnic. 

Criterii de evaluare 
Depunerea si 
evaluarea se vor 
face in doua etape 
(pre-propuneri si 
propuneri finale). 
Consortiile pre-
propunerilor 
castigatoare vor fi 
invitate sa depuna 
propunerea finala 
de proiect care vor 
fi evaluate la nivel 
national/regional pe 
urmatoarele criterii 
comune: excelenta, 
impact, calitatea si 
eficienta 
implementarii. 
Institutiile care 
aplica pentru 
finantare trebuie sa 
fie eligibile conform 
regulilor 
nationale/regionale 
de finantare. 
Pot participa 
parteneri de tipul: 
companii (IMM-uri, 
intreprinderi mari), 
organizatii de 
cercetare (institute 
de cercetare, 
universitati, etc.). 

– 
max. 250.000 
EUR, in 
situatia in 
care Romania 
este 
coordonatoru
l proiectului 
transnational; 
– 
max. 200.000 
EUR, in 
situatia in 
care Romania 
este partener 
in proiectul 
transnational. 

 Termenul 
limita pentru 
trimiterea pre-
propunerilor 
este 23 Martie 
2018, ora 
17:00 (CET). 
Termenul 
limita pentru 
trimiterea 
propunerilor 
finale este 12 
Iulie 2018, ora 
17:00 (CET). 
 

https://submissio
n.manunet.net/pr
eproposal 
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11. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE, PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂȚENI  
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Doua componente sunt avute in vedere 
prin aceasta cerere: 
1. „Memoria europeana″ 
2. „Implicarea democratica si participarea 
civica” (3 masuri): 
• infratiri intre orase/municipalitati, 
• retele de orase/municipalitati si 
• proiecte ale societatii civile. 

Obiective generale 
• contributie la intelegerea de catre 

cetateni a Uniunii, a istoriei si 
diversitatii acesteia; 
promovarea cetateniei europene si 
imbunatatirea conditiilor de 
participare civica si democratica la 
nivelul Uniunii. 

Obiective specifice 
• sensibilizarea publicului cu privire la 

memoria, istoria, scopul si valorile 
comune ale Uniunii: promovarea pacii, 
a valorilor Uniunii si a bunastarii 
popoarelor sale prin stimularea 
dezbaterii, a reflectiei si a dezvoltarii 
de retele; 

• incurajarea participarii democratice si 
civice a cetatenilor la nivelul Uniunii, 
printr-o mai buna intelegere de catre 
cetateni a procesului de elaborare a 
politicilor comunitare si prin 
promovarea oportunitatilor de 
implicare societala si interculturala si 
de voluntariat la nivelul Uniunii. 

• Cererile de propuneri de proiecte se 
depun doar in format electronic, 
detalii in ghidul beneficiarului. 

• De retinut ca acordurile/deciziile 
standard de grant ale Agentiei sunt, 
in prezent, in curs de revizuire ca 
urmare a intrarii in vigoare a noului 
Regulament financiar si a normelor 
sale de punere in aplicare in 2018. 

• Toate proiectele vor trebui sa fie in 
conformitate cu obiectivele 
programului. Prioritatea va fi 
acordata proiectelor care vizeaza in 
plus prioritatile multianuale ale 
programului. 

• Pentru componenta „Memorie 
europeana”, cofinantarea este de 
70% pentru un buget maxim de 
100.000€, iar durata implementarii 
este de 18 luni. 

• Pentru componenta „Memorie 
europeana”, cofinantarea este de 
70% pentru un buget maxim de 
100.000€, iar durata implementarii 
este de 18 luni. 

• Pentru componenta „Implicare 
democratica si participare civica”, 
exista diferente de durata a 
implementarii si de cofinantare, 
respectiv de bugetul/proiect, in 
functie de masura (a se vedea 
ghidul solicitantului). 

• Aplicatiile pot fi depuse in oricare 
limba oficiala a UE. 

Solicitanti eligibili 
Orice entitate care 
promoveaza 
integrarea si 
cetatenia 
europeana, in 
special autoritatile 
si organizatiile 
locale si regionale, 
comitetele de 
infratire, 
organizatiile de 
cercetare in 
domeniul 
politicilor publice 
europene (think-
tank), organizatiile 
societatii civile, 
precum si 
organizatiile 
culturale, de 
tineret, de 
invatamant si 
cercetare, etc. 
Țarile eligibile din 
cadrul 
programului sunt: 
• statele 

membre ale 
Uniunii 
Europene. 

 

16,3 milioane 
EUR. 

 1.03.2018  
3.09.2018 

http://ec.europa.
eu/citizenship/ab
out-the-europe-
for-citizens-
programme/the-
europe-for-
citizens-
programme-in-
the-member-
states/romania/in
dex_en.htm 
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Daniela TRAIAN, Director Adjunct Dezvoltare şi Comunicare 
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare 
Otilia RADU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 

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

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

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

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

 
 

EDITOR: DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE 
SERVICIUL DEZVOLTARE 

Data publicării: 18 iunie 2018 
 

   
 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de 
proiecte lansate în anul 2018 de Comisia Europeană. 
 Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia 
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
responsabile. 

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

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