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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 A  
- Sprijinirea 
entităților de 
inovare și 
transfer 
tehnologic 
(ITT)Programul 
Operaţional 
Regional 2014-
2020 
  

Creşterea inovării în 
firme prin susţinerea 
entităților de inovare 
şi transfer tehnologic 
în domenii de 
specializare inteligentă 
 
1.1.A) Operațiunea 
Sprijinirea entităților 
de inovare și transfer 
tehnologic (ITT) 

1. crearea şi dezvoltarea infrastructurilor 
de inovare şi transfer tehnologic (ITT), 
respectiv, construcţia, extinderea şi 
dotarea cu echipamente și software 
necesare, prin raportare la definiția 
investiției inițiale în sensul prevederilor 
normelor de ajutor de stat regional și ale 
prevederilor prezentului ghid 

2. achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice (altele decât cele care 
sunt deja oferite sau urmează a fi oferite 
de către angajații centrelor de inovare și 
transfer tehnologic); 

 

Entitățile de inovare şi 
transfer tehnologic 
definite conform 
Ordonanţei 57/2002 
privind cercetarea 
științifică și dezvoltarea 
tehnologică, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
autorizate provizoriu 
/acreditate sau care 
urmează a fi autorizate 
provizoriu /acreditate 

minimum    
75 000 euro, și 
maximum de 3 
milioane euro,  
echivalent în lei 

contribuţia 
proprie este de 
minimum 10,00% 
din valoarea 
eligibilă a 
proiectului. 
 

20 februarie 
2019, ora 
12.00 
 

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

Axa prioritară 
1, Prioritatea de 
investiții 1.1, 
Operațiunea B  
- Sprijinirea 
parcurilor 
științifice și 
tehnologice 
 
 
 
 
 

Creşterea inovării în 
firme prin susţinerea 
entităților de inovare 
şi transfer tehnologic 
în domenii de 
specializare inteligentă 
 
1.1.B) Operațiunea 
Sprijinirea parcurilor 
științifice și 
tehnologice (PST)  

1. crearea şi dezvoltarea parcurilor 
științifice și tehnologice, respectiv, 
construcția, extinderea și/sau dotarea cu 
echipamente și software necesare, prin 
raportare la definiția investiției inițiale în 
sensul prevederilor normelor de ajutor de 
stat regional și ale prevederilor prezentului 
ghid 

2. achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice (altele decât cele 
oferite de către angajații parcurilor 
științifice și tehnologice); 

Cererile de finanțare pot fi 
depuse doar de către 
parteneriatul dintre 
membrii asocierii în 
participațiune constituite 
în scopul creării parcului 
stiințific 

minimum    
75 000 euro, și 
maximum de 200 
000 euro,  echivalent 
în lei 

contribuţia 
proprie este de 
minimum 10,00% 
din valoarea 
eligibilă a 
proiectului 

13 februarie 
2019, ora 
12.00 
 

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

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.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 
complementare 
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/ 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.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 

- 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; modelarea terenului; plantarea 
cu plante perene /gazonarea suprafețelor, 
inclusiv plantare arbori și arbuști); crearea 
de facilități pentru recreere pe terenurile 
amenajate;  Achiziționarea și montarea 
elementelor constructive de tipul alei, 
foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, 
spatii pentru intretinere/vestiare, scene;  
instalare Wi-Fi în spațiile publice;  instalare 
sisteme de supraveghere video a spațiilor  
amenajate prin proiect; dotare mobilier 
urban; 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. 

1. 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).        
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/ 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.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/moderni
zarea 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/ 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.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/ 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.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/ 

http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.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, 
Prioritatea de 
investiţii 4e, 
 
 
 

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

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

Achiziționarea de material rulant 
(tramvaie) - Codul 043; 

Achiziționarea de troleibuze - Codul 043; 

Achiziționarea de autobuze electrice - 
Codul 043; 

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

Achiziţionarea și instalarea 
componentelor/sistemelor de bilete 
integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-
ticketing”) - Codul 044; 

Achiziţionarea și instalarea 
componentelor/sistemelor de 
managementul traficului, precum și a altor 
sisteme de transport inteligente (STI) - 
Codul 044; 

Solicitanții de finanțare ai 
proiectelor depuse în 
cadrul apelului cu 
numărul 
POR/2018/4/4.1/3/în 
parteneriat aferent 
Obiectivului specific 4.1 
sunt reprezentaţi de 
parteneriatele constituite 
dintre: 
 
• Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţiei Publice, ca 
lider de parteneriat şi 
partenerii: 
• Unitățile administrativ-
teritoriale municipii 
reședință de județ şi/sau 
• Unitățile administrativ-
teritoriale judeţe 

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

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

08.03.2019, 
ora 12.00. 

https://regio.adr
muntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte  
 

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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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 
de sănătate şi 
sociale 
Prioritatea de 
investiții 8.1 – 
Investiţiile în 
infrastructurile 
sanitare şi 
sociale care 
contribuie la 
dezvoltarea la 
nivel naţional, 
regional şi local, 
reducând 
inegalităţile în 
ceea ce priveşte 
starea de 
sănătate şi 
promovând 
incluziunea 
socială  

Obiectivul Specific 8.3 
- Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii 
sociale   
 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dot
area infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială, destinată 
persoanelor vârstnice. 

 

centre de zi pentru 
persoane vârstnice,  
unităţi de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice,  centre de 
preparare şi distribuire a 
hranei pentru persoane în 
risc de sărăcie 

Valoarea eligibilă 
minimă a unui 
proiect este de 
50.000 euro cu TVA.  
 
Valoarea eligibilă 
maximă a unui 
proiect este de 950 
000 euro cu TVA. 
 
Cursul de schimb: 1 
EUR = 4.66 RON 
 

Ratele de 
cofinanţare din 
valoarea eligibilă 
a proiectului 
sunt: 
• Pentru 
solicitanţii de 
drept public:   
Rata cofinanţării 
FEDR (U.E.): 
maxim 70 % din 
total eligibil 
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 28 % din 
total eligibil 
Rata cofinanţării 
beneficiar: minim 
2 % din total 
eligibil 
• Pentru 
solicitanţii de 
drept privat (dacă 
participă la 
finanțare): 
Rata cofinanţării 
FEDR (U.E.): 
maxim 70 % din 
total public 
Rata cofinanţării 
Buget de Stat: 
maxim 28 % din 
total public 
Rata cofinanţării 
beneficiar: minim 
2 % din total 
eligibil 
 

Data până la 
care pot fi 
depuse 
cereri de 
finanțare:   
03.12.2018, 
ora 13,00 

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

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.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 8 
- Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi 
sociale 
P.O.R/2018/8/
8.1/8.1.A/1/7 
regiuni - cod 
apel 
POR/266/8 

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   

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest 
apel se referă la: 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor 
provenite din reorganizarea/raţionalizarea 
spitalelor mici, ineficiente. 

Unităţile administrativ-
teritoriale,  
Parteneriate între UAT și 
unități sanitare publice 
cu personalitate juridică 
proprie care au în 
componență unul sau 
mai multe ambulatorii. 

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. 

21.12.2018, 
orele 12.00 
 

https://regio.adr
muntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte  

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

POR/10/2018/1
0/10.1a/APC/7r
egiuni şi 
POR/10/2018/1
0/10.1a/APC/BI 
      
POR/10/2018/1
0/10.1b/APC/7r
egiuni şi 
POR/10/2018/1
0/10.1b/APC/BI 
- 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 10.1 
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 
preşcolar 
(POR/10/2018/10/10.
1a/APC/7regiuni şi 
POR/10/2018/10/10.1
a/APC/BI) 
•învăţământului 
obligatoriu 
(POR/10/2018/10/10.
1b/APC/7regiuni şi 
POR/10/2018/10/10.1
b/APC/BI) 
Apel dedicat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

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

• Parteneriatele încheiate 
între Autorităţi Publice 
Centrale - Ministerul 
Educaţiei Naţionale* şi 
Autoritățile/ Instituții ale 
administraţiei publice 
locale, unde liderul 
parteneriatului va fi 
reprezentat de 
Autoritatea Publică 
Centrală - Ministerul 
Educaţiei Naţionale :  
 
Unitățile Administrativ 
Teritoriale 

Valoare minimă 
eligibilă : 200.000,00 
euro 
Valoare maximă 
eligibilă :  se va avea 
în vedere alocarea 
regională şi nu se va 
depăşii valoarea 
unui proiect  
„major” aşa cum 
este el definit atât în 
legislaţia naţională 
cât şi în cea 
comunitară, 
calculată la cursul 
infoeuro din luna 
depunerii, cu 
excepţia municipiilor 
reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul 
axei prioritare 4 a 
POR 14-20). 
 

Pentru 
cheltuielile 
efectuate de 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale. rata de 
cofinanțare a UE 
max 85% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului prin 
FEDR. 
Autoritățile și 
Instituții ale 
administraţiei 
publice locale. 
Rata de 
cofinanțare din 
partea Uniunii 
Europene este 
maxim 85% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională (FEDR) 
şi 13% din 
bugetul de stat. 

Data și ora 
închiderii 
cererii de 
proiecte:  
31.12.2020, 
ora 15.00 

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

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.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 
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. 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. Dezvoltarea 
capacităților de cercetare – inovare prin 
punerea la dispoziție a infrastructurii 
necesare, respectiv dotarea laboratoarelor 
didactice şi de cercetare, poate contribui la 
creșterea competitivității economice și 
facilitarea introducerii în economie a 
produselor activităților de cercetare – 
inovare. Aceste investiții vor urmări 
infrastructura destinată modernizării și 
internaționalizării centrelor universitare, 
investind în infrastructura de cercetare și 
inovare și în materiale didactice, noi 
tehnologii și suport TIC.  

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 privind 
aprobarea 
Nomenclatorului 
domeniilor şi al 
specializărilor/programelo
r 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. 

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

07.12.2018, 
ora 12,00 

https://regio.adr
muntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte  

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

POR/10/2018/1
0/10.1a/APC/7r
egiuni şi 
POR/10/2018/1
0/10.1a/APC/BI 
      
POR/10/2018/1
0/10.1b/APC/7
regiuni şi 
POR/10/2018/1
0/10.1b/APC/BI 

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 10.1 
Creșterea gradului de 
participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi 
învăţământului 
obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc 
crescut de părăsire 
timpurie a sistemului 
 

Activităţile propuse în proiect (investiţia) 
trebuie să vizeze exclusiv 
domeniul/domeniile de activitate 
eligibil/eligibile al/ale solicitantului, ce face 
obiectul proiectului  
 
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 preșcolară (grădinițe) 
• construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru 
învățământul general obligatoriu (şcoli I-
VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) 

• Parteneriatele încheiate 
între Autorităţi Publice 
Centrale - Ministerul 
Educaţiei Naţionale* şi 
Autoritățile/ Instituții ale 
administraţiei publice 
locale, unde liderul 
parteneriatului va fi 
reprezentat de 
Autoritatea Publică 
Centrală - Ministerul 
Educaţiei Naţionale : 
Instituţii de învăţământ 
superior ce au în 
administrare terenuri 
aflate în proprietatea 
publică a statului. 
 
Unitățile Administrativ 
Teritoriale; Instituții ale 
administraţiei publice 
locale. 

Valoare minimă 
eligibilă : 200.000,00 
euro 
Valoare maximă 
eligibilă :  se va avea 
în vedere alocarea 
regională şi nu se va 
depăşii valoarea 
unui proiect  
„major” aşa cum 
este el definit atât în 
legislaţia naţională 
cât şi în cea 
comunitară, 
calculată la cursul 
infoeuro din luna 
depunerii 
 
 

Pentru 
cheltuielile 
efectuate 
Autoritățile și 
Instituții ale 
administraţiei 
publice locale: 
Ratele de co-
finanţare 
aplicabile pentru 
cheltuielile 
eligibile sunt: rata 
de cofinanțare 
din partea UE 
este maxim 85% 
din valoarea ch. 
eligibile ale 
proiectului prin 
FEDR şi 13% din 
bugetul de stat. 
Solicitantul va 
asigura 
contribuția 
proprie la 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile, 
acoperirea 
cheltuielilor 
neeligibile ale 
proiectului, 
precum şi 
asigurarea altor 
sume necesare 
implementării 
proiectului.  
 
 

31.12.2020, 
ora 15.00 

https://regio.adr
muntenia.ro/ap
eluri-de-
proiecte  

https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
https://regio.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte
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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 

3.  Locuri de 
muncă pentru toți  8: Promovarea unei 

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

Activitățile eligibile sunt: 

1.3.1.Organizarea și derularea de campanii de 
conștientizare a angajatorilor care își desfășoară 
activitatea în sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și în 
domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-
și adapteze activitatea la aceste sectoare 
economice/domenii de specializare inteligentă 
menționate anterior, privind importanța și 
necesitatea participării angajaților la programe 
de formare continuă – activitate suport.  

1.3.2. Organizarea și derularea de programe de 
formare profesională a adulților (cursuri de 
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare), în conformitate cu prevederile OG 
nr. 129/2000 privind formarea profesionala a 
adulților, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare – activitate relevantă și 
obligatorie. 

1.3.3 Evaluarea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale, respectiv non-formale și/sau informale 
– activitate relevantă. 

1.3.4 Sprijin acordat întreprinderilor care-și 
desfășoară activitatea într-unul din sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și în unul din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI sau 
întreprinderilor care intenționează să-și adapteze 
activitatea la aceste sectoare 
economice/domenii de specializare inteligentă 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-Organizații 
patronale 
(patronate, 
federații patronale,  
confederații 
patronale sau 
uniuni patronale 
teritoriale) - 
persoane juridice 
de drept privat fără 
scop patrimonial, 
constituite în 
conformitate cu 
Legea dialogului 
social 
nr.62/10.05.2011, 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare;  
-Asociații de 
întreprinderi, 
persoane juridice 
constituite in 
conformitate cu 
Ordonanța 
Guvernului nr. 26 
din 2000 cu privire 
la asociații si 
fundații; 
-Camerele de 
Comerț și Industrie 

Valoarea 
maximă 
eligibilă  
a unui proiect 
este de 
1.000.000 euro. 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
0 % - Persoane 
juridice de 
drept privat 
fără scop 
patrimonial - 
solicitant 
individual, 
nu în 
parteneriat; 
Ordonatori de 
credite ai 
bugetului 
de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale 
de stat şi ai 
bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în 
subordine sau 
în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
2% - Instituţii 
publice 
finanţate 

Dată lansare: 
20.09.2018, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
20.12.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

menționate anterior, în vederea elaborării și 
introducerii unor programe de învățare la locul 
de muncă - activitate relevantă și obligatorie 

– persoane juridice 
de utilitate publică, 
fără scop 
patrimonial, 
organizate în 
temeiul dispozițiilor 
din Legea 
nr.335/06.12.2007 
privind Camerele de 
Comerț din 
România, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare  
 

integral din 
venituri proprii 
sau 
parţial de la 
bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale 
de stat sau 
bugetele 
fondurilor 
speciale, 
Instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate care 
nu fac 
parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiar; 
5% - Persoane 
juridice de 
drept privat cu 
scop 
patrimonial 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 
3.12 Îmbunătățirea 
nivelului de cunoștințe/ 
competențe/ aptitudini 
aferente sectoarelor 
economice/ domeniilor 
identificate conform 
SNC și SNCDI ale 
angajaților 

Ativități eligibile: 
-   Organizarea și derularea de campanii de 
conștientizare a angajatorilor care își 
desfășoară activitatea în sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform 
SNC și în domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI, sau a angajatorilor care 
intenționează să-și adapteze activitatea la aceste 
sectoare economice/domenii de specializare 
inteligentă menționate anterior, privind 
importanța și necesitatea participării angajaților la 
programe de formare continuă; 
- Organizarea și derularea de programe de 
formare profesională a adulților (cursuri de 
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau 
specializare), în conformitate cu 
prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea 
profesionala a adulților, republicata, cu 
modificările și completările ulterioare 
- Evaluarea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale, respectiv non-formale și/sau informale; 
- Sprijin acordat întreprinderilor care-și desfășoară 
activitatea într-unul din sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și în unul din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI sau 
întreprinderilor care intenționează să-și adapteze 
activitatea la aceste sectoare economice/domenii 
de specializare inteligentă menționate 
anterior, în vederea elaborării și introducerii unor 
programe de învățare la locul de muncă.  

- Organizații 
patronale 
- Asociații de 
întreprinderi 
- Camerele de 
Comerț și Industrie 

bugetul alocat 
este 
89.361.701,88 
euro 

Valoarea 
maximă eligibilă 
a unui proiect 
este de 
1.000.000 euro. 

Contribuția 
proprie minimă 
a solicitantului 
reprezintă o 
valoare 
obținută prin 
aplicarea 
procentului 
minim de 
cofinanțare 
proprie (C.pr) la 
valoarea 
eligibilă 
angajată de 
solicitant în 
cadrul 
proiectului. 

20 septembrie 
2018 – 20 
decembrie 2018 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

4.  Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei 

8. Implementarea de 
masuri sistemice în 
învatamântul tertiar 
universitar si non-
universitar organizat în 
cadrul institutiilor de 
învatamânt superior 
acreditate pentru a 
facilita adaptarea la 
cerintele pietei muncii 

Activitățile eligibile sunt: 

Activitatea 1. Identificarea si selectarea zonelor 
marginalizate 

Activitatea 2. Dezvoltarea si consolidarea 
serviciilor publice de asistență socială din 
comunitățile marginalizate 

Activitatea 3. Furnizarea de programe de 
dezvoltare si formare profesionala 

Activitatea 4. Schimburi de experienta si bune 
practice 

Activitatea 5. Furnizarea de servicii sociale si 
monitorizare profesională 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale, 
în parteneriat cu 
Agenția Națională 
pentru Plăți și 
Inspecție Socială  

Valoarea 
maximă 
eligibilă  
este de 
20.000.000 
euro.  

Bugetul 
proiectului va fi 
exprimat DOAR 
în lei. Cursul de 
schimb care va 
fi utilizat de 
beneficiar 
pentru 
verificarea 
încadrării 
bugetului 
proiectului în 
valoarea 
maxima eligibila 
a proiectului, 
este cursul 
Inforeuro 
aferent lunii 
august 2018, 
respectiv 1 
EURO = 4,6238 
lei, 

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

Dată lansare: 
18.09.2018, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
19.11.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

 
 9v: Promovarea 
antreprenoriatului 
social și a integrării 
vocaționale în 
întreprinderile sociale 
și economia socială și 
solidară pentru a 
facilita accesul la 
ocuparea forței de 
muncă 

O.S.  4.16: Consolidarea 
capacității 
întreprinderilor de 
economie socială de a 
funcționa într-o 
manieră auto-
sustenabilă 

Activitățile eligibile sunt: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi 
întreprinderi sociale 

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile 
derulate în cadrul proiectului; 

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la 
acțiunile de sprijin organizate; 

I.3. Derularea unui program de formare 
antreprenorială specifică; 

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea 
înființării de întreprinderi sociale; 

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 
finanțate în cadrul proiectului; 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de 
afaceri și monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale 

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei 
pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate 
de consiliere ulterior finalizării procesului de 
selecție a planurilor de afaceri; 

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor ce vor implementa planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului; 

II.3. Decontarea de către administratorul schemei 
pentru entitățile economiei sociale a sumelor 
aferente implementării planurilor de afaceri 
selectate în cadrul proiectului; 

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării 
afacerilor finanțate. 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-unitate 
subordonata sau 
coordonata de 
catre o autoritate a 
administratiei 
publice locale, 
organism 
neguvernamental 
nonprofit, furnizor 
de formare 
profesionala 
conform OG 
29/2007 cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
3.000.000 euro 

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

Dată lansare: 
27.08.2018, ora 
10.00 
 
Dată închidere: 
27.11.2018, ora 
16.00 
 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

 1.5. Reducerea 
numarului persoanelor 
vârstnice si a celor cu 
dizabilitati plasate în 
institutii rezidentiale, 
prin furnizarea de 
servicii sociale si 
medicale la nivelul 
comunitatii, inclusiv 
servicii pe termen lung 

Activitățile eligibile sunt: 

Activitatea 1. Furnizarea de servicii integrate de 
sprijin în vederea tranziției de la servicii de 
îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul 
comunității, inclusiv în complementaritate cu 
POR (locuințe protejate, centre de zi) cu 
respectarea standardelor minime de calitate. 
(activitate relevantă și obligatorie); 

Activitatea 2 Furnizarea de servicii sociale de tip 
echipe mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv 
prin intermediul asistenților personali 
profesioniști (activitate relevantă); 

Activitatea 3 Furnizarea de servicii de consiliere 
socială, juridică şi de informare a persoanelor 
adulte cu dizabilități care părăsesc centrele de tip 
rezidențial în vederea reintegrării acestor 
persoane în societate.  

 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-Autorități publice 
centrale şi locale cu 
responsabilități în 
domeniu, singure 
sau în parteneriat 
cu entități 
relevante  
-Furnizori de servicii 
sociale în condițiile 
legii, singuri sau în 
parteneriat cu 
entități relevante  
 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este de 
3.000.000 euro 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 
din totalul 
costurilor 
eligibile este 
următoarea: 
0 % - Persoane 
juridice de 
drept privat 
fără scop 
patrimonial - 
solicitant 
individual, 
nu în 
parteneriat; 
Ordonatori de 
credite ai 
bugetului 
de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale 
de stat şi ai 
bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în 
subordine sau 
în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
2% - Instituţii 
publice 

Dată lansare: 
14.09.2018, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
12.12.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau 
parţial de la 
bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale 
de stat sau 
bugetele 
fondurilor 
speciale, 
Instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate care 
nu fac 
parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiar; 
5% - Persoane 
juridice de 
drept privat cu 
scop 
patrimonial 
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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 

9.ii/ OS 4.4/ Program 
național de sprijin 
pentru victimele 
violenței domestice 

Activitățile eligibile sunt: 
- Sprijinirea dezvoltării/furnizării de 
servicii/accesului la servicii integrate (ex. Cazare 
temporară, servicii de consiliere psiho-socio-
medicală, consiliere juridică, 
continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, 
furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, 
formare, reinserție/ acompaniere socio-
profesională în vederea inserției/reinserției socio-
profesionale, măsuri de acompaniament etc.) 
destinate victimelor violenței domestice, inclusiv 
consilierea agresorilor acestora în concordanţă cu 
nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de solu ții 
inovatoare în furnizarea 
serviciilor de bază; 
-Campanii de conștientizare și sensibilizare a 
opiniei publice privind prevenirea si combaterea 
violenței domestice, precum şi acţiuni specifice 
pentru creşterea responsabilităţii sociale şi 
promovarea inițiativelor de voluntariat. 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
Agenția Națională 
pentru Egalitatea 
de Sanse intre 
Femei si Barbati 
(ANES) in 
parteneriat cu 
autoritati locale cu 
responsabilități în 
domeniu 

Valoarea 
maximă eligibilă 
a unui proiect 
este de 
maximum 
11.000.000,00 
euro. 

Bugetul 
proiectului va fi 
exprimat DOAR 
în lei. În cadrul 
acestui apel de 
proiecte se va 
considera cursul 
Inforeuro 
aferent lunii 
septembrie 
2018, 

respectiv 1 
EURO = 4.6437 
RON. 

Contribuția  
eligibilă minimă 
a solicitantului 0 
% - Persoane 
juridice de 
drept privat 
fără scop 
patrimonial - 
solicitant 
individual, 
nu în 
parteneriat; 
Ordonatori de 
credite ai 
bugetului 
de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale 
de stat şi ai 
bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în 
subordine sau 
în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
2% - Instituţii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
sau 

Dată lansare: 
19.09.2018, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
19.11.2018, ora 
16.00 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

parţial de la 
bugetul 
de stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale 
de stat sau 
bugetele 
fondurilor 
speciale, 
Instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate care 
nu fac 
parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiar; 
5% - Persoane 
juridice de 
drept privat cu 
scop 
patrimonial 
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Axa prioritară Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 
4.9 Tratamentul 
precoce al persoanelor 
bolnave de 
tuberculoză, inclusiv 
tuberculoză 
latentă 

În funcție de structura proiectului non-competitiv, 
propunerea de proiect va include următoarele 
tipuri de activitati eligibile: 
- Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de 
tuberculoză, inclusiv 
tuberculoza latenta, incluse în Programul Național 
de prevenire, supraveghere și 
control al tuberculozei derulat în perioada 2014-
2020 ( activitate obligatorie) 
- Activități de informare, educare, conștientizare a 
grupului țintă, beneficiar al serviciilor de 
tratament precoce al TB, inclusiv al tuberculozei 
latente 

Ministerul Sănătății, 
organ de 
specialitate al 
administrației 
publice centrale, cu 
personalitate 
juridică, în 
subordinea 
Guvernului; 
Parteneri eligibili: 
 Spitalele publice 
din rețeaua 
autorităților 
administrației 
publice locale; 
 Institutele sau 
centrele de 
sănătate publică ca 
instituții publice 
regionale sau 
naționale, 
cu personalitate 
juridică, în 
subordinea 
Ministerului 
Sănătății; 

bugetul alocat 
este de 
15.000.000 
euro 

 28 septembrie 
2018 – 28 
noiembrie 2018 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

 
4.9 Tratamentul 
precoce al 
persoanelor 
infectate cu 
HIV/SIDA 

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului 
-  ratamentul precoce al persoanelor 
infectate cu HIV/SIDA incluse în 
Programul național de prevenire, 
supraveghere şi control al al bolnavilor 
cu infecție HIV/SIDA derulat în perioada 
2014-2020 ( activitate obligatorie)  
- Activități de informare, educare, 
conștientizare a grupului țintă, beneficiar 
al serviciilor de tratament precoce al 
persoanelor infectate cu HIV/SIDA 

Ministerul 
Sănătății, organ 
de specialitate 
al administrației 
publice 
centrale, cu 
personalitate 
juridică, în 
subordinea 
Guvernului; 
Parteneri 
eligibili: 
 Spitalele 
publice din 
rețeaua 
autorităților 
administrației 
publice locale; 
 Institutele 
sau centrele de 
sănătate publică 
ca instituții 
publice 
regionale sau 
naționale, 
cu personalitate 
juridică, în 
subordinea 
Ministerului 
Sănătății; 

bugetul 
alocat este 
de 
70.000.000 
euro 

2 % 28 septembrie 
2018 – 28 
noiembrie 2018 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

4.  Incluziunea 
socială și 
combaterea 
sărăciei 

4.16 Sprijin pentru 
înființarea de 
întreprinderi sociale 

Activități eligibile: 
Schema pentru entități ale economiei sociale – 
etape de implementare: 
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi 
întreprinderi sociale 
- Informarea publicului cu privire la acțiunile 
derulate în cadrul proiectului 
- Selectarea grupului țintă ce va participa la 
acțiunile de sprijin organizate 
- Derularea unui program de formare 
antreprenorială specifică 
- Alte activități de sprijin oferite în vederea 
înființării de întreprinderi sociale 
- Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 
finanțate în cadrul proiectului 
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de 
afaceri și monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale 
- Furnizarea, de către administratorul schemei 
pentru entitățile sociale, a serviciilor 
personalizate de consiliere ulterior finalizării 
procesului de selecție a planurilor de afaceri 
- Asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor ce vor implementa 
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul 
proiectului  
- Decontarea de către administratorul schemei 
pentru entitățile economiei sociale a 
sumelor aferente implementării planurilor de 
afaceri selectate în cadrul proiectului 
- Monitorizarea funcționării și dezvoltării 
afacerilor finanțate 

- entități ale 
economiei sociale, 
rețele, uniuni, 
federații din 
sectorul economiei 
sociale, 
atât ca beneficiar 
unic, cât și în 
parteneriat, inclusiv 
în parteneriat cu 
autorități publice 
centrale sau locale; 
o alte entități 
relevante  
– furnizori de 
formare 
profesională 
autorizaţi publici şi 
privaţi, 
furnizori de servicii 
de ocupare 
acreditați publici și 
privați, furnizori de 
servicii sociale, 
organizaţii sindicale 
şi organizații 
patronale, asociaţii 
profesionale, 
camere de comerț 
și industrie, ONG-
uri. 

70.000.000 de 
euro 

valoarea 
maximă eligibilă 
a unui proiect 
este de 
3.000.000 euro. 

Valoarea totală 
a ajutoarelor de 
minimis 
acordate va 
reprezenta 
minimum 70% 
din valoarea 
totală eligibilă a 
proiectului. 

27 august 2018 – 
27 noiembrie 
2018 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
  
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

5. Dezvoltare 
locală plasată sub 
responsabilitatea 
comunității 

 

5.2 Implementarea 
strategiilor de 
dezvoltare locală în 
comunitățile 
marginalizate din zona 
rurală și/ sau în orașe 
cu o populație de până 
la 20.000 locuitori 

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite:  
- Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii 
sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul 
centrelor comunitare integrate (medico-sociale) 
- 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 
- Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața 
muncii 

- Susținerea antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu  

- Asistență juridică pentru reglementarea actelor 
de identitate, de proprietate, de stare civilă 

- Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 
specifice în domeniul combaterii discriminării și 
promovării multiculturalismului și acțiuni de 
implicare activă și voluntariat al membrilor 
comunității în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea 

- Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit 
ale persoanelor din grupul țintă 

 

• Autoritățile  locale 
cu responsabilități 
în domeniu, în 
parteneriat cu 
actorii sociali 
relevanți /Furnizori 
de servicii sociale  
în condițiile legii – 
aceste entități 
trebuie să fie 
beneficiari 
selectați pentru 
finanțare prin 
PNDR 2014-2020  
(Măsura 19 
LEADER) 
• Entități relevante 

pentru 
implementarea 
proiectelor 
aferente SDL 
selectate – aceste 
entități trebuie să 
fie beneficiari 
selectați pentru 
finanțare prin 
PNDR 2014-2020  
(Măsura 19 
LEADER): 

 

bugetul alocat 
este de 
105.989.108,19 
euro 

Valoarea 
maximă a unui 
proiect este de 
1 milion de 
euro 

 09 ianuarie 2018 
– 29 decembrie 
2018 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

6. Educație și 
competențe 6.2 EDUCAȚIE DE 

CALITATE ÎN CREȘE LA 
NIVEL NAȚIONAL 

 

O.S.6.2. Cresterea 
participarii la 
învatamântul ante-
prescolar si prescolar, 
în special a grupurilor 
cu risc de parasire 
timpurie a scolii, cu 
accent pe copiii 
apartinând minoritatii 
roma si a celor din 
mediul rural 

O.S.6.6. - 
Îmbunătățirea 
competențelor 
personalului didactic 
din învățământul pre-
universitar în 
vederea promovării 
unor servicii 
educaţionale de 
calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 

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

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

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

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

Dată lansare: 
20.08.218, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
30.12.2019 
 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
  
 
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

facilitarea implementării curriculumului revizuit, 
activități de formare pentru echipele manageriale 
în aria monitorizării impactului măsurilor privind 
creșterea accesului la educație etc). 

atribuții în 
domeniul educaţiei 
de nivel 
preuniversitar; 
- ONG-uri; 
-Instituții/agenții 
guvernamentale cu 
atribuții în 
domeniul incluziunii 
sociale; 
- Parteneri sociali 
din învățământul 
preuniversitar (ex. 
organizaţii 
sindicale). 

6. Educație și 
competențe 8. Implementarea de 

masuri sistemice în 
învatamântul tertiar 
universitar si non-
universitar organizat în 
cadrul institutiilor de 
învatamânt superior 
acreditate pentru a 
facilita adaptarea la 
cerintele pietei muncii 

Activitățile eligibile sunt: 

1. Dezvoltarea şi implementarea unui 
sistem de calificare pe mai multe 
niveluri bazat pe promovarea rutelor 
flexibile de progres în cariera 
profesională, cu un accent pe 
dobândirea de abilități şi competențe 
relevante pentru piața muncii.  

 

Categoriile de 
solicitanți eligibili 
sunt: 
-Ministerul 
Educației Naționale.  
 
Partenerii eligibili 
pot fi:  
- Agenții, structuri 
aflate în 
coordonarea/subor
donarea MEN şi alte 
organisme publice 
cu atribuții în 
domeniul 
învățământului 
superior, inclusiv a 
Cadrului Național al 
Calificărilor în 
Învățământul 
Superior.  
- Parteneri sociali 

Valoarea 
maximă eligibilă 
a unui proiect 
nu poate depăși 
alocarea 
financiară în 
valoare de 
4.657.106 euro 

 

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

Dată lansare: 
12.09.2018, ora 
16.00 
 
Dată închidere: 
12.11.2018, ora 
16.00 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
  
Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fonduri-
ue.ro 
 
www.fonduri-
structurale 
 

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

din învățământul 
superior (ex. 
organizații 
sindicale)/ - 
Parteneri sociali/ 
sindicate/ comitete 
sectoriale/ instituții 
și organizații 
membre ale 
Pactelor Regionale 
și Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare și 
Incluziune Socială.  
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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 

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 

desemnate prin 
ghidul solicitantului 

 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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

- Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv 
construcţia de variante de ocolire (conform 
standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri 
expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans) 
care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T 
sau creşterea accesibilităţii regionale; 
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului 
de proiecte eligibile din POIM 

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

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

75% Fondul de 
Coeziune și 25% 
Bugetul de Stat 

Perioada de 
depunere:  
01.06.2016 
– 
31.12.2018 

http://www.fond
uri-
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 

- 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 

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

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

Perioada de 
depunere: 
21.07.2016 
– 
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 

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

parteneriat sau cu 
aplicantul pentru 
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 

- 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 

portofoliului de proiecte; 
 

 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  

- 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, 

- 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 € 

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

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

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

gradului de  
pregatire pentru 
reciclare a  
deșeurilor în  
România)  
 

construcţia de instalații de transfer și 
valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare 
şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 
mecano-biologică ş.a. 
- 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). 
 

pentru proiectele 
fazate 
 
b) 69.901.380 € 
pentru proiectele noi 

2% buget local 
 
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. 
 

mare 
 

 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 

- 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 

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 

Perioada de 
depunere: 
31.03. 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 

îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în 
ape, acordându-se prioritate în special substanţelor 
periculoase, şi a calităţii apei potabile 
 

Naţională ”Apele 
Române”, şi prin 
Ministerul Sănătăţii 
 
 

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

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

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 
 

4.3 
Decontaminarea 
siturilor poluate 
istoric 
(OS 4.3. 
Reducerea 
suprafețelor 
poluate istoric) 
 

Sunt vizate proiecte noi de investiții pentru 
decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate 
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului în vederea protejării 
sănătăţii umane.  
 

Autorităţile publice 
sau alte organisme 
publice, inclusiv 
structuri 
subordonate 
acestora, pentru 
situri contaminate 
istoric aflate în 
proprietate sau puse 
la dispoziţia acestora 
de către proprietar – 

5.716.409 €   
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

1. Pentru 
beneficiari 
instituții centrale, 
finanțate de la 
bugetul de stat: 
85% Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională, 15% 
contribuția 
beneficiarului 

Perioada 
de 
depunere  
09.07.2018 
– 
31/12/202
0 

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 

printr-un act juridic - 
în vederea 
implementării 
proiectului.    

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

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 

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; 

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 



 

38 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
- Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, 
rapoarte, manuale de bună practică pentru 
managementul barajelor 
- Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic 
(dezvoltare coordonată şi management integrat al 
activităţilor privind apa, terenurile şi resursele) 
- Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la 
inundaţii, conform celor prevăzute în Strategia 
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe 
termen mediu şi lung sau în planurile de 
management al riscului la inundaţii 
- B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 
B1. Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative 
ale eroziunii costiere asupra plajelor și activități de 
reabilitare și protecție a plajelor 
B2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva altor 
riscuri 
-  Măsuri de promovare a infrastructurii verzi specifice 
riscurilor identificate prin evaluarea națională și/sau 
prin planul de acțiune de adaptare la schimbări 
climatice. 

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

 5.2. Consolidarea 
capacității de 
reacție în caz de 
dezastre 

- Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru 
situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament 
de intervenţie care să permită reducerea timpului de 
intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de 
dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, 
creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea 
mediului, prin achiziționarea de echipamente și 
mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de 
tip multi-risc 

 
- Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de 

- Inspectoratul 
General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi 
instituţiile aflate în 
subordine 

- Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale  

70.000.000 Euro 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% Fond de 
Coeziune + 15% 
buget de stat 

25 iunie 
2018 - 25 
iunie 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 

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

 
- Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor 
şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării 
interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul 
gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și 
dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și 
coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor 
de comunicații și a echipamentelor aferente acestora; 

 
- Construirea și dotarea unor centre regionale de 
intervenție multi-risc în vederea asigurării unui 
răspuns oportun și eficient la nivel regional și 
completarea și dotarea centrelor rapide de 
intervenție, prin achiziționarea de sisteme informatice 
ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz 
de urgență 

- Alte tipuri de activități: 
  a) Activități vizând creşterea gradului de 
conştientizare în legătură cu riscul producerii 
dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de 
investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din 
cheltuielile investiționale 

- Instituţii 
specializate care pot 
interveni pentru 
gestionarea unor 
situații de urgență 
specifice, numai în 
parteneriat cu IGSU. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

b) Managementul de proiect, ca parte integrantă a 
proiectelor de investiții;  

c) Activitățile de informare și promovare a 
proiectului, conform regulilor de informare și 
publicitate 

 
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) 

- 03 ianuarie 
2018 - 31 
decembrie 
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, 
biogas, 
geotermal) – 
sectorul 
producţie 
(OS 6.1)   

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei electrice și/sau termice din 

biomasă şi biogaz 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei termice pe bază de energie 

geotermală 

 

- Unităţi 
administrativ 
teritoriale (UAT)/ 
subdiviziunile 
administrativ-
teritoriale care 
produc energie 
termică în scopul 
furnizării în reţeaua 
de transport şi 

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-
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 

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. 

 6.2 Reducerea 
consumului de 
energie la nivelul 
consumatorilor 
industriali 

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

Societăţile cu 
personalitate juridică 
(denumite în 
continuare societăți) 
din industrie cu 
consumuri de peste 
1.000 tep/an 
(definite drept mari 
consumatori de 
energie, conform 
ANRE) care trebuie 
să implementeze 
sisteme de 
monitorizare în 
vederea identificării 
rapide a soluţiilor 
non-cost de reducere 

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 

- 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).  

 

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 Măsurare 
inteligentă a 
consumului de 
energie la 
consumatori 
casnici  

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

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) 

- 03 ianuarie 
2018 - 31 
decembrie 
2018 

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

 6.4.  Creșterea   
economiilor  în   
consumul  de     
energie  primară  

- 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 

- Societăţi comerciale 
din industrie / 
reprezentantul 
desemnat al unui 
parc industrial 

63.529.412 E 
(alocare indicativă 
fara rezerva de 
performanță) 

85% FEDR + 15% 
buget de stat 

Termen 
limită  
16.05.2017 
- 

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 

produsă în 
sisteme de 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 
(OS 6.4) 
  

cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze 
reziduale provenite din procese industriale la nivelul 
întreprinderilor 
 

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

31.12.2018, 
ora 10 
 

operational/5/pr
ogramul-
operational-
infrastructura-
mare 
 

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

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

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

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

- Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu 

- 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) 
Contribuţia 
eligibilă minimă a 
beneficiarului 2% 

09 iunie 
2016 - 31 
decembrie 
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 

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). 

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 

 
4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020 
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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 
 

1.1.1.  
Infrastructuri de 
cercetare și 
inovare 
(publice) 

Tip de proiecte: Proiecte de infrastructuri de cercetare 
pentru instituții publice CD/ universități 
- achiziţionarea de teren; 
-construcţie/modernizare/extindere/consolidare/ 
modificare/schimbare destinaţie clădiri destinate unor 
institute/centre/laboratoare CD; 
- achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri 
şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor, sisteme mobile, 
instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc; 
- achiziţionarea de active necorporale pentru CD; 
- management de proiect; 
- activități de informare și publicitate privind proiectul; 
 

- institutele de 
cercetare de drept 
public sau 
instituțiile de 
învăţământ 
superior 
de stat și sunt 
conectate cu o 
structură 
economică de tip 
cluster (cluster, 
parc ştiinţific și 
tehnologic, pol de 
competitivitate sau 
asociații din 
domeniul 
infrastructurii de 
cercetare) 

29.411.765 
mil. Euro 
Valoarea 
maxima pt un 
proiect va fi 
cuprinsa intre 
978.260,869 
EURO și 20 
milioane Euro 

Finanţarea 
proiectelor în 
cadrul acestei 
acţiuni este de 
tip 
nerambursabil 
şi constă în 
rambursarea a 
100% din 
cheltuielile 
eligibile 
realizate 
pentru 
implementare
a proiectului, 
la valoarea şi 
în condiţiile 
stabilite prin 
Contractul de 
finanţare (CF). 

21 august 2018 
- 18 decembrie 
2018 

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4200/com
petitii-apeluri-
deschise-poc-
2014-2020-axa1 

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

 

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

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

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

-  
 
 
 
 
activ perioada 
09.11.2016 – 
29.12.2023 

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4200/com
petitii-apeluri-
deschise-poc-
2014-2020-axa1 

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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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 

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 
 

Acțiunea 2.2.1 - 
Sprijinirea 
creșterii valorii 
adăugate 
generate de 
sectorul TIC și a 
inovării în 
domeniu prin 
dezvoltarea de 
clustere 
 

Activități eligibile: 
- Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a 
altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de 
instalare, configurare, punere în funcțiune); 
- Activități aferente amenajării centrului de date în care 
se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin 
proiect; 
- Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării 
aplicațiilor software/licențelor necesare implementării 
proiectului, configurarea și implementarea bazelor de 
date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date 
existente, achiziționarea și implementarea de soluții de 
semnătură electronică; 
- Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării 
experimentale;  

- Întreprinderi 
(IMM) care își 
desfășoară 
activitatea în 
România, centrate 
pe domeniul TIC 

sau 
- Întreprinderi 
(IMM) care își 
desfășoară 
activitatea în 
România, în cadrul 
clusterelor centrate 
pe domeniul TIC 

sau 
- Consorții 

29.062.500 euro 
- regiuni mai 
puțin dezvoltate 
este de 
18.750.000 euro 
- regiuni mai 
dezvoltate este 
de 6.250.000 
euro 

Pentru regiuni 
mai putin 
dezvoltate: 
Micro si mici: 
30%; 
Mijlocii: 40% 
Pentru 
regiunea Vest și 
Ilfov: 
Micro și mici: 
45% 
Mijlocii: 55% 
Pentru 
Bucuresti:  
Micro și mici: 
70%; 
Mijlocii: 80% 
 

17 decembrie 
2018 – 14 
februarie 2019 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/nouta
ti-am-
oi/details/6/586 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Activități aferente detașării de personal cu înaltă 
calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a 
cunoștințelor sau de la o întreprindere mare; 
- Activități aferente serviciilor de consultanță în 
domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a 
inovării; 
- Activități aferente inovării de proces și organizațională 
(altele decât cele susținute prin schema de ajutor de 
minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală; 
- Activități aferente cercetării de piață (identificarea 
unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ); 
- Activități necesare informării și publicității proiectului - 
conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 
și prezentului ghid al solicitantului; 
- Activități aferente achiziționării de servicii de 
consultanță 
 
 
 

(parteneriate) de 
microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, 
întreprinderi 
mijlocii care își 
desfășoară 
activitatea în 
România, în cadrul 
clusterelor  
centrate pe 
domeniul TIC. 

 

 
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; 

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 

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 

9 iunie 2016 – 
31 decembrie 
2020 
 

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

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect;  
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / 
finală a proiectului. 
Proiectele trebuie să asigure simultan: 

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

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

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

 

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

categorii de 
solicitanți 
eligibili (cei 
finanţaţi atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 
proprii, precum 
şi cei finanţaţi 
doar din fonduri 
proprii) 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile şi 2% 
rata de 
cofinanțare 
eligibilă a 
beneficiarului. 

 
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, 

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; 

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.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

 

- Realizarea interoperabilității bazelor de date aferente 
evenimentelor de viață.  

Open Data 

Proiectele trebuie sa asigure simultan: 
a) Publicarea în portalul naţional de date deschise 
data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor 
publice; 
b) Securitatea la nivelul infrastructurilor / 
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de 
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 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.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
 

 
Acţiunea 2.3.1 – 
Consolidarea şi 
asigurarea 

SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ 

1. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru 
asigurarea managementului de proiect, 

OFICIUL NAȚIONAL 
AL REGISTRULUI 
COMERȚULUI 

Valoarea 
maximă 
nerambursabilă 

- Dacă 
beneficiarul 
este finanţat 

Data 
deschidere apel 
06.02.2018, ora 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/nouta

http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/387
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/387
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 

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  

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

 este de 25 
milioane euro 
FEDR 

integral de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
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. 

 

09:00 – deschis 
până la 
epuizarea 
bugetului 
alocat  

ti-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 

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

Acțiunea 2.3.1. Secțiunea Cloud computing 
guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice 

Activități eligibile:  

Crearea/dezvoltarea infrastructurii IT specifice Cloud-
ului, comună tuturor organizațiilor din sectorul public  

• Achiziția/punerea în funcțiune a unor 
componente/servicii ce formează infrastructura 
centrala 

 

 

Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționale 
(MCSI) in 
parteneriat cu 
Agentia pentru 
Agenda Digitala a 
Romaniei (AADR) si 
Serviciul de 
Telecomunicaţii 
Speciale (STS) 

 
 

Alocarea 
indicativă 
pentru acest 
apel este de 
45.000.000 euro 
FEDR+BS 

- 25 iulie 2018 – 
25 februarie 
2019 

https://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 

 Acțiunea 2.3.1. 
Consolidarea și 
asigurarea 
interoperabilității 
sistemelor 
informatice 
dedicate 
serviciilor de 
e‐guvernare tip 
2.0 centrate pe 
evenimente din 
viața cetățenilor 
și întreprinderilor, 
dezvoltarea cloud 
computing 

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

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 

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

Dacă 
solicitantul/part
enerul este 
finanţat integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate 
valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 100% 
din cheltuielile 
eligibile. 

depunere 
continuă  
incepand cu 06 
septembrie 
2018 – 31 
decembrie 2020 
 

http://www.fond
uri-
ue.ro/presa/nouta
ti-am-
oi/details/6/544/a
m-poc-
anun%C8%9B%C4
%83-lansarea-
apelului-de-
aferent-
ac%C8%9Biunii-2-
3-1-consolidarea-
%C8%99i-
asigurarea-
interoperabilit%C
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

guvernamental și 
a comunicării 
media sociale, a 
Open Data şi Big 
Data  

consultanţă 
- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza 
produsele implementate/achiziţionate şi cel care va 
asigura mentenanţa; 
- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv 
activitatea echipei interne de proiect; 
- Activități de achiziție a serviciilor de auditare 
intermediară/finală, financiară (conform 
reglementărilor naţionale) și tehnică 
 
 
 

 

viaţă, 
gestionează / 
coordonează 
/asigură servicii sau 
acţiuni cu privire la 
susţinerea 
activităţilor legate 
de evenimentele de 
viaţă. 
Parteneriate între 
cei menţionati mai 
sus  

 

Dacă 
solicitantul/part
enerul este 
finanţat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale şi de 
sănătate, cât şi 
din fonduri 
proprii, precum 
şi dacă este 
finanţat doar 
din fonduri 
proprii, valoarea 
finanţării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului/pa
rtenerului 

4%83%C8%9Bii-
sistemelor-
informatice-
dedicate-
serviciilor-de-
e%E2%80%90guv
ernare-tip-2-0-
centrate-pe-
evenimente-din-
via%C8%9Ba-
cet%C4%83%C8%
9Benilor-
%C8%99i-
%C3%AEntreprind
erilor,-
dezvoltarea-
cloud-computing-
guvernamental-
%C8%99i-a-
comunic%C4%83ri
i-media-sociale,-a-
open-data-
%C5%9Fi-big-
data-
%E2%80%93-
sec%C8%9Biunea-
e-guvernare-
%C8%99i-open-
data 

 
2.3.2 Asigurarea 
securității 
cibernetice a 
sistemelor TIC și a 
rețelelor 
informatice 

 

- Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a 
altor dispozitive aferente, justificate din punct de 
vedere al implementării proiectului. 

- Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării 
aplicațiilor software/licențelor necesare implementării 
proiectului, inclusiv configurarea și implementarea 
bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor 
structuri de date existente, achiziționarea și 

Centrul Național de 
Răspuns la 
Incidente de 
Securitate 
Cibernetică - CERT-
RO 
Serviciul Român de 
Informații prin 
Centrul Național 

30.000.000 euro 
FEDR 

Dacă 
solicitantul este 
finanțat integral 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale și de 
sănătate 
valoarea 

02 iulie 2018 – 
31 ianuarie 
2019 

http://www.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

implementarea de soluții de semnătură electronică. 

- Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, 
configurare, integrare și punere în funcțiune atât pentru 
produsele hardware cât și pentru cele software; 

- Activități necesare informării și publicității proiectului - 
conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 
și prezentului ghid al solicitantului; 

- Activități aferente achiziționării de servicii de 
consultanță pentru: 

a. elaborarea tuturor documentațiilor necesare 
depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de 
finanțare); 

b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea 
documentațiilor necesare implementării proiectului 
și/sau servicii de asistență juridică, servicii pentru 
realizarea achizițiilor publice (elaborarea 
documentației de atribuire și aplicarea procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziție publică); 

- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza 
produsele implementate/achiziționate și cel care va 
asigura mentenanță; 

- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv 
activitatea echipei interne de proiect; 

- Activități de achiziție a serviciilor de auditare 
intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor 
naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței 
rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și 
obiectivele POC), 

 

 

Cyberint cu 
partener Serviciul 
de Telecomunicații 
Speciale (STS) 

finanțării 
nerambursabile 
este de 100% 
din cheltuielile 
eligibile. 
Dacă 
solicitantul este 
finanțat atât de 
la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale și de 
sănătate, cât și 
din fonduri 
proprii, precum 
și dacă este 
finanțat doar 
din fonduri 
proprii, 
valoarea 
finanțării 
nerambursabile 
este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 2% 
reprezintă rata 
de cofinanțare 
eligibilă a 
solicitantului. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 2.3.3. Secţiunea 
E-CULTURĂ 

 

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.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 
 
 
 

1. Autoritățile 
administrației 
publice centrale cu 
responsabilităţi în 
domeniile cultură și 
TIC  
 
2. Parteneriate 
între cei menţionati 
mai sus - în funcţie 
de logica 
responsabilităţilor 
administrative şi 
eficienţa 
operaţională. 
 

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

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

http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2 
 

 2.3.3 Secțiunea E-
EDUCAȚIE  

  

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 

- 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 

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.fond
uri-
structurale.ro/pro
gram-
operational/4/pro
gramul-
operational-
competitivitate 
 

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

 2.3.3 Secțiunea E-
SĂNĂTATE 

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

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

 
30.000.000 euro 
FEDR 

 
Dacă 
solicitantul/part
enerul 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 

 
01 octombrie 
2018 – 31 
decembrie 2023  

 
http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv 
activitatea echipei interne de proiect; 

este de 98% din 
cheltuielile 
eligibile 
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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 

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

- Planificarea strategică și 
bugetarea pe programe la nivel 
central 

- Dezvoltarea de sisteme și 
instrumente de management 

- Îmbunătățirea politicilor publice 
și creșterea calității 
reglementărilor 

- Simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea 
birocrației pentru cetățeni și 
mediul de afaceri 

- Dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor personalului 

Autorități și instituții publice 
centrale, așa cum sunt ele adresate 
în SCAP și în SMBR; 
Autorități administrative 
autonome; 
Pot fi parteneri următoarele 
categorii de instituții: 
•autorități și instituții publice 
centrale; 
•autorități administrative 
autonome; 
•structuri asociative ale 
autorităților administrației publice 
locale; 
•ONG-uri;  
•parteneri sociali (organizații 
sindicale, organizații patronale, 
precum și formele de asociere ale 
acestora cu personalitate juridică);  
•instituții de învățământ superior 
acreditate și de cercetare; 
• Academia Română. 

Alocare 
financiară 
eligibilă 
orientativă de 
1.000.000.000,
00 lei. 
 
Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect:       
500.000,00 lei  
 
Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 
30.000.000,00 
lei 

Valoarea 
cofinanțării 
proprii a 
solicitantului/lid
erului/parteneri
lor pentru 
proiect 
reprezintă 
diferenţa între 
valoarea 
eligibilă şi 
valoarea 
asistenţei 
financiare 
nerambursabile. 

10 august 2018 
- 20 noiembrie 
2018 

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 

 Obiectiv Specific 
1.3: Dezvoltarea 
și 
implementarea 
de sisteme 
standard și 
instrumente 
moderne și 
eficiente de 
management la 
nivelul 

• 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; • 

Alocare 
financiară 
eligibilă de 
160.000.000,0
0 lei. 

 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 

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

instituțiilor din 
sistemul judiciar. 

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. 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
http://www.mdr
ap.ro/ 
www.fonduri-
ue.ro 
www.fonduriad
ministratie.ro 

 ObiectivSspecific 
1.4. Creșterea 
transparenței și 
responsabilității 
sistemului de 
achiziții publice 
în vederea 
aplicării unitare 
a normelor și 
procedurilor de 
achiziții publice 
și reducerea 
neregulilor în 
acest domeniu 

• Măsuri care urmăresc să 
îmbunătățească, cadrul legal și 
instituțional în domeniul 
achizițiilor publice 

• Sprijin pentru măsuri care să 
vizeze îmbunătățirea pregătirii și 
managementului procedurilor de 
achiziții publice și asigurarea 
executării corecte a contractelor 

• Dezvoltarea competențelor și 
cunoștințelor personalului din 
autoritățile și instituțiile publice 
(inclusiv decidenți politici) 

Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice 
Parteneri: 
•Institutul Național de 
Administrație; 
•Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici; 
•Autorități și instituții publice. 

Cerere de 
proiecte este 
cu termen 
limită de 
depunere și 
are o alocare 
financiară 
eligibilă de 
130.000.000 
lei. 

Valoarea 
cofinanțării 
proprii a 
solicitantului/lid
erului/parteneri
lor pentru 
proiect 
reprezintă 
diferenţa între 
valoarea 
eligibilă şi 
valoarea 
asistenţei 
financiare 
nerambursabile. 

Perioada de 
depunere de 
fișe de proiect 
– 12.11.2018  
Perioada de 
depunere de 
cereri de 
finanțare – 
14.12.2018 

AM –  
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 

http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

e 
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 23  
august 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.po
at.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 Autoritatea de 
management pentru 
POAT; 
-MFE prin Autoritatea de 
management pentru 
POIM; 

  Perioada de 
depunere 23  
august 2018 – 
31 decembrie 
2018 

 

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

e 
-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 

1. Întărirea 
capacității 
beneficiarilor de a 
pregăti și 
implementa 
proiecte finanțate 
din fondurile ESI și 
diseminarea 
informațiilor privind 
aceste fonduri 

Obiectivul specific 
1.2: Asigurarea 
transparenței și 
credibilității FESI 
și a rolului Politicii 
de 
Coeziune UE 

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 privind 
Instrumentele Structurale; 
-Departamentul pentru 
Luptă Antifraudă 

  Perioada de 
depunere 23  
august 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
 
www.fonduri-
ue.ro 
  
http://www.po
at.ro/ 
 

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 

  Perioada de 
depunere 23  
august 2018 – 
31 decembrie 
2018 

 

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

e 
Monitorizare  

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 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 

  Perioada de 
depunere 23  
august 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.po
at.ro/ 
 

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

e 
Integritate; 
-Organismul Intermediar 
pentru Promovarea 
Societăţii Informaţionale; 
-Organismul Intermediar 
pentru Cercetare; 
-Organismul Intermediar 
pentru Energie; 
-Departamentul pentru 
Lupta Antifraudă; 
-Autoritatea de Certificare 
şi Plată; 
-Autoritatea de Audit; 
-MFP prin Direcţia 
Generală de Inspecţie 
Economico-Financiară, în 
calitate de structură de 
control pentru activitatea 
de constatare a 
neregulilor și de stabilire a 
creanțelor 
bugetare/corecțiilor 
financiare pentru situațiile 
prevăzute la art.20 alin.(2) 
lit.d) din OUG 
66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice, în calitate 
de structură care sprijină 
activitatea autorităților de 
management conform 
art.26 și 27 din HG 
398/2015; 
-ADR-urile pentru 
închiderea POSCCE 2007-
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

e 
2013 

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 2.1.2: 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 23  
august 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 23  
august 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 

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; 
-Organismul Intermediar 
pentru Promovarea 

  Perioada de 
depunere 23  
august 2018 – 
31 decembrie 
2018 
 

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentar

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

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

 
www.fonduri-
ue.ro 
  
http://www.po
at.ro/ 
 

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

 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 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 

  Perioada de 
depunere 23  
august 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.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.poat.ro/
http://www.poat.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://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 
suplimentar

e 
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 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 

http://www.po
at.ro/ 
 

 
 

B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 
 

http://www.poat.ro/
http://www.poat.ro/
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Măsura 3 - 
Sisteme de 
calitate pentru 
produsele 
agricole și 
alimentare  

 

Submăsura 3.1 
„Sprijin pentru 

participarea 
pentru prima dată 

la schemele de 
calitate” 

Scopul submăsurii este de a 
sprijini fermierii şi grupurile 
de fermieri care aplică 
pentru prima dată la 
schemele de calitate, în 
scopul creşterii numărului 
de aplicanţi care produc şi 
comercializează produse 
agricole și alimentare în 
baza schemelor de calitate. 
În plus, obiectivul 
presupune o mai bună 
integrare a producătorilor 
agricoli în lanţurile 
agroalimentare, prin 
intermediul schemelor de 
calitate și prin adăugarea 
de plus valoare produselor 
agricole. 

Solicitanţii eligibili 
pentru sprijinul public 
acordat prin submăsura 
3.1 sunt fermierii (cu 
excepția persoanelor 
fizice neautorizate) şi 
grupurile de fermieri 
legal constituite, care îşi 

desfăşoară activitatea 
agricolă pe teritoriul 
României şi participă 
pentru prima dată la o 
schemă de calitate a UE. 

Sprijinul public este de max. 3 
000 de euro/ exploataţie/ an și se 

acordă ca rambursare a 
costurilor eligibile suportate și 

plătite efectiv de fermieri/ 
grupuri de fermieri 

- 31.12.2018 https://online.afir.info/ 

Măsura 4  - 
Investiţii 
în active fizice 
 

Submăsura  
4.2  
„Sprijin pentru 
investiții în 
procesarea/ 
marketingul 
produselor 
agricole” 
 

OBIECTIVELE submăsurii: 

• Înființarea și/ sau 
modernizarea unităților 
de procesare și 
comercializare; 

• Înființarea, extinderea și 
/sau modernizarea de 
rețele locale de 
colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, 
sortare și capacități de 
ambalare; 

• Aplicarea măsurilor de 
protecția mediului 
inclusiv scăderea 
consumului de energie și 
a emisiilor GES; 

PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, 
SCA, SRL, cooperative 
agricole, societati 
cooperative, grup de 
producatori 

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va 
fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru IMM-uri și grupuri 
de producători/cooperative sau 
de 40% pentru alte întreprinderi 
și nu va depăși: 

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru 
IMM, în cazul proiectelor care nu 
presupun investiții care conduc la 
un lanț alimentar integrat; 
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru 
alte întreprinderi pentru 
proiectele care nu presupun 
investiții care conduc la un lanț 
alimentar integrat; 
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru 
investițiile care conduc la un lanț 

50% 
 
60% 
 

02 august 2018 
– 31 ianuarie 
2019  

https://portal.afir.info/inf
ormatii_generale_primire
_proiecte_anunturi_primi
re_proiecte_pndr 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

• Promovarea investițiilor 
pentru producerea și 
utilizarea energiei din 
surse regenerabile; 

• Creşterea numărului de 
locuri de muncă. 

 

alimentar integrat (indiferent de 
tipul de solicitant), precum și 
pentru forme asociative 
(cooperative și grupuri de 
producători) în cazul proiectelor 
care nu presupun investiții care 
conduc la un lanț alimentar 
integrat. 

 
Submasura 4.2 
GBER 

Schema de ajutor de 
stat GBER – 
Stimularea dezvoltării 
regionale prin 
realizarea de investiţii 
pentru procesarea și 
marketingul 
produselor agricole în 
vederea obţinerii de 
produse neagricole – 
va permite ca in urma 
procesarii sa rezulte 
produse care NU sunt 
pe lista anexata la 
Tratatul de 
Functionare a Uniunii 
Europene  

 

PFA,II,IF,SNC,SCS,SA,SCA 
,SRL,SC,COOP Agric, 
Grup de producatori 

1.000.000 Euro/ proiect pentru 
IMM în cazul proiectelor care nu 
presupun investiţii care conduc la 
un lant alimentar integrat; 
1.500.000 Euro/ proiect pentru 
alte întreprinderi pentru 
proiectele care nu presupun 
investiţii care conduc la un lant 
alimentar integrat; 
2.500.000 Euro/ proiect pentru 
investițiile care conduc la un lanț 
alimentar integrat. (indiferent de 
tipul de solicitant), precum și 
pentru forme asociative, în cazul 
proiectelor care nu presupun 
investiţii care conduc la un lanț 
alimentar integrat. 

-pentru 
întreprinderi 
mari, altele decât 
cooperative și 
grupuri de 
producători: intre 
60% si 90%, in 
functie de 
regiunea de 
dezvoltare in care 
se afla. 
-pentru 
cooperative și 
grupuri de 
producători care 
se încadrează în 
categoria 
întreprinderi 
mari: Intre 50% si 
90%. 
-pentru IMM-uri, 
inclusiv 
cooperative și 
grupuri de 
producători: intre 
50% si 80%. 
 

Termenul limita 
de depunere a 
cererilor de 
finantare este 
31.12.2018, 
16:59 

https://portal.afir.info/inf
ormatii_generale_primire
_proiecte_anunturi_primi
re_proiecte_pndr 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
Masura 6 
Dezvoltarea 
fermelor și a 
întreprinderilor  
 

Submăsura 6.1 
„Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri” 

Sprijinul va fi acordat 
pentru facilitarea începerii 
activităților agricole pentru 
instalarea tânărului fermier 
într-o exploataţie agricolă, 
pe baza Planului de afaceri. 

• tânărul fermier așa cum 
este definit în art. 2 din 
R(UE) nr. 1305/2013*, 
care se instalează ca unic 
șef al exploatației 
agricole; 
• persoană juridică cu mai 

mulți acționari unde un 
tânăr fermier, așa cum 
este definit în art. 2 din 
R(UE) nr. 1305/2013 se 
instalează și exercită un 
control efectiv pe 
termen lung şi deţine cel 
puţin 50%+1 din acţiuni. 

- 50.000 de euro pentru 
exploatațiile între 30.000 € SO și 
50.000 € SO; 
- 40.000 de euro pentru 
exploatațiile între 12.000 € SO și 
29.999 SO. 

 

- 01 august 2018 
31 decembrie 
2018 

https://www.fonduri-
structurale.ro/program-
operational/7/programul-
national-de-dezvoltare-
rurala 
 

Submăsura 6.3 - 
Sprijin pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici 

Investițiile sprijinite în 
cadrul acestei 
submăsuri vor fi 
investițiile pentru 
creșterea 
competitivității 
exploataților agricole 
prin dotarea cu utilaje 
și echipamente 
performante în raport 
cu structura agricolă 
actuală, precum și 
investițiile pentru 
modernizarea fermei 
(în special cele de 
dimensiuni medii și 
asocieri de ferme mici 
și medii) și 
îmbunătățirea calității 
activelor fixe. 

· Fermierii, care dețin în 
proprietate sau folosință 
o exploatație agricolă 
încadrată în categoria de 
fermă mică*: 

* Dimensiunea unei 
ferme mici este cuprinsă 
între 4.000 – 11.999 SO 
(valoarea producției 
standard) 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de 
15.000 Euro: 
 
· se acordă în două tranșe astfel: 
 
– 75% din cuantumul sprijinului la 
primirea deciziei de finanțare; 
– 25% din cuantumul sprijinului în 
maximum 3 ani de la primirea 
deciziei de finanțare; 
 
· se va acorda pe o perioadă de 3/ 
5* ani (*perioada de 5 ani se 
aplică doar pentru sectorul 
pomicol) 

 01 august 2008 -
31 decembrie 
2018 

https://www.afir.info/ 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-40
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-40
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-40
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
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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 

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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Axa 
prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

competitivitatii la nivel 
local; 

• Conservarea 
resurselor si protectia 
mediului natural; 

• Aplicarea unei 
abordari integrate si 
multisectoriale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ALTE GRANTURI 
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1. 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 
 

 
2. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017/ PROIECTE PILOT  EDUCAȚIA PRIVIND MASS-MEDIA PENTRU TOȚI – 

PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ, SUBPROGRAMUL MEDIA 

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
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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 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
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 3. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE „EUROPA CREATIVĂ”, SUBPROGRAMUL CULTURA, PROIECTE EUROPENE DE 
COOPERARE 2019 

Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeana a deschis cererea 
de propuneri de proiecte „Sprijin 
pentru proiectele europene de 
cooperare”. Solicitantii pot aplica la 
una dintre cele 2 categorii prevazute de 
cerere: Categoria 1: Proiecte de 
cooperare de mica amploare – pana la 
200.000€ (60% cofinantare), Categoria 
2: Proiecte de cooperare de mare 
amploare – pana la 2.000.000€ (50% 
confinantare). 
Obiective: 
- consolidarea capacitatii sectoarelor 
culturale si creative europene de a 
functiona la nivel transnational si 
international si promovarea circulatiei 
transnationale a operelor culturale si 
creative si a mobilitatii transnationale a 
actorilor culturali si creativi, in special a 
artistilor; 
- contribuitie la dezvoltarea audientei 
publicului, implicandu-se intr-o 
maniera noua si inovatoare alaturi de 
public, si imbunatatirea accesul la 
operele culturale si creative din Uniune 
si din afara acesteia, acordand o 
atentie speciala copiilor, tinerilor, 
persoanelor cu handicap si grupurilor 
slab reprezentate; 
- contributie la inovare si creativitate in 
domeniul culturii, de exemplu prin 
testarea noilor modele de afaceri si 
prin promovarea diversificarilor 
inovatoare in alte sectoare. 
 

Conditii specifice de participare 
Subprogramul “Cultura” isi propune sa sprijine 
proiecte care vizeaza indeosebi: 
A. mobilitatea transnationala; 
B. dezvoltarea audientei; 
C.1. consolidarea capacitatilor – digitalizare; 
C.2. consolidarea capacitatilor – noi modele de 
afaceri; 
C.3. consolidarea capacitatilor – educatie si 
formare; 
D. dialog intercultural si integrare sociala a 
migrantilor si a refugiatilor; 
E. mostenirea Anului european al patrimoniului 
cultural 2018. 
Proiectele finantate trebuie sa includa o 
strategie motivata si o descriere detaliata a 
modului in care si-au propus sa puna in aplicare 
una sau mai multe dintre aceste prioritati ale 
programului. La momentul depunerii cererilor, 
solicitantii trebuie sa bifeze maximum 3 din 
aceste 5 prioritati, si anume pe cele mai 
relevante pentru proiectul lor, si sa le ordoneze 
in functie de relevanta. 
In functie de amploarea, nevoile, natura, 
obiectivele si prioritatile proiectului, solicitantul 
trebuie sa depuna fie o cerere fie pentru 
categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mica 
amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de 
cooperare de mai mare amploare. 
Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mica 
amploare – pana la 200.000€ (60% cofinanṭare), 
Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare 
amploare – pana la 2.000.000€ (50% 
confinanṭare). 

Țări eligibile: 

Statele membre, 
statele SEE (Islanda, 
Liechtenstein, 
Norvegia) si 
Confederatia 
Elvetiana, tarile in 
curs de aderare, 
tarile candidate si 
potential candidate 
si tarile care intra 
sub incidenta 
Politicii Europene 
de Vecinatate. 

Beneficiari eligibili 
Operatori activi in 
sectoarele culturale 
si creative, definite 
la articolul 2 din 
regulament, care 
sunt stabiliti legal 
pe teritoriul uneia 
dintre tarile care 
participa la 
subprogramul 
«Cultura». 

 

44.659.800€
 ,maximum 

2 mil. 
€/proiect si 

60% din 
totalul 

costurilor 
eligibile, in 
functie de 

categoria la 
care se 

incadreaza 
proiectul. 

 11 
decembrie 
2018 (ora 
12:00 la 
Bruxelles) 

https://eacea.ec.e
uropa.eu/creative
-
europe/funding/s
upport-european-
cooperation-
projects-2019_en 
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4. COMISIA EUROPEANĂ A LANSAT CEREREA DE PROIECTE COFINANȚAREA UNOR CONSORȚII PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE DE 

SOLUȚII INOVATOARE 
Axa 

prioritară 
Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 
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Axa 
prioritară 

Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Aceasta cerere de propuneri are trei 
obiective principale. 
1. incurajarea cooperarii dintre 
cumparatorii publici pentru a promova 
utilizarea achizitiilor publice si a 
contribui astfel la dezvoltarea inovatiei; 
2. utilizarea achizitiilor publice ca un 
mecanism de pilotare a inovarii in 
domenii de interes public cu impact 
puternic, cum ar fi, de exemplu, energia 
curata (contributia la obiectivele de la 
Paris pentru combaterea schimbarilor 
climatice) sau asistenta medicala. Acest 
lucru va incuraja, la rândul sau, 
companiile inovatoare din UE, in special 
IMM-urile, sa dezvolte noi solutii pentru 
a raspunde provocarilor societale; 
3. conectarea si stabilirea sinergiilor cu 
proiectele de cercetare si inovare 
finantate de UE (prin programe precum 
„Orizont 2020”, „COSME” sau alte 
finanṭari ale UE), ori de câte ori este 
posibil. 
Aceasta cerere de propuneri urmareste 
crearea unui consortiu de cumparatori 
publici din cel putin doua tari eligibile. 
Consortiile trebuie sa conceapa si sa 
puna in aplicare o actiune privind 
achizitiile publice pentru inovare (IPP).  

 

• Achizitiile publice reprezinta 
aproximativ 14% din PIB-ul UE. Cu 
toate acestea, mai putin de jumatate 
din acest buget este achizitionat de la 
IMM-uri. 

• Achizitia Publica de Inovare (IPP – 
acronim in engleza) se refera in 
general la orice achizitie publica care 
are unul sau ambele aspecte: 

– cumpararea procesului de inovare; 
– cumpararea rezultatelor inovatiei. 
Achizitiile publice de inovare pot incepe cu 
cercetarea si dezvoltarea de produse, 
servicii sau procese care nu exista inca. 
Cumparatorul public devine efectiv parte a 
ciclului de viata al inovarii inca de la 
inceputul dezvoltarii produsului sau al 
serviciilor. Cumparatorii publici isi exprima 
nevoia printr-o idee, putin sau deloc 
concreta a solutiei, si sprijina intreprinderile 
si cercetatorii inovatori in gasirea unui 
produs, serviciu sau proces perfect adecvat. 
In plus, cumparatorii publici pot alege 
produse, servicii sau procese inovatoare 
care sunt noi pe piata in loc sa reinnoiasca 
sau sa reinnoiasca contractele de achizitii 
publice existente. Se asteapta ca aceasta 
cerere de propuneri sa contribuie la o 
crestere semnificativa a ponderii IMM-
urilor care au acces la piata achizitiilor 
publice. De asemenea, ea va creste 
vizibilitatea si constientizarea avantajelor 
utilizarii inovatiei pentru un numar tot mai 
mare de cumparatori publici. 

Pot solicita 
cofinantare 
autoritatile locale, 
regionale si 
nationale, 
organizatii non-
profit, publice sau 
private, 
universitati/institu
tii de educatie, 
centre de 
cercetare, 
companii si IMM-
uri, etc. 

4.000.000 euro; se 
poate acorda 
maximum 60% 
cofinantare totala 
 

 11 
decembri
e 
2018 (ora 
17:00 la 
Bruxelles) 
 

https://ec.europa.
eu/easme/en/cos-
ppi-2018-2-01-co-
financing-
consortia-public-
procurement-
innovation 

Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
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Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, județul 
Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
mailto:giurgiu@adrmuntenia.ro
mailto:polploiesti@adrmuntenia.ro
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                                                 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE 
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: 08 noiembrie 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. 

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