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 OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE ACTIVE DIN FONDURI STRUCTURALE 

SAU ALTE FONDURI POST-ADERARE  

 

 

 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivele programului Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită  

Informații 

suplimentare 

1. PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 9.1  - Înființarea 

grupurilor de producători în 

sectorul agricol 

 

 

 Adaptarea producției și a 

produselor producătorilor care 

sunt membri ai acestor grupuri 

la cerințele pieței; 

· Introducerea în comun a 

produselor pe piață, inclusiv 

pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și 

aprovizionarea cumpărătorilor 

en gros; 

· Stabilirea unor norme comune 

privind informarea asupra 

producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și 

disponibilității; 

· Realizarea unor activități care 

pot fi desfășurate de către 

grupurile de producători, cum 

ar fi dezvoltarea competențelor 

în materie de exploatare și de 

comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea 

proceselor de inovare și pentru 

protejarea mediului. 

 

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din 

înființarea  și funcționarea grupurilor de producători 

din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, 

necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar: 

nu va depăși: 

–  anual 10% din valoarea producției comercializate 

–  100.000 euro/ an 

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din 

producția comercializată prin intermediul grupului 

astfel: 

· Anul I - 10%; 

· Anul II - 8%; 

· Anul III - 6%; 

· Anul IV - 5%;  

· Anul IV - 4%;  

Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui 

ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă 

care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul 

de producători a fost recunoscut. 

 grupurile de 

producători care se 

încadrează în 

definiția IMM-urilor și 

care sunt recunoscute 

conform legislației 

naționale în vigoare, 

pentru următoarele 

sectoare: 

– culturi de câmp; 

–horticultură (exceptând 

grupurile sprijinite prin 

subprogramul pomicol); 

– creșterea animalelor și 

păsărilor, mixte. 

 

30 septembrie        

2019 

Agentia pentru 

Finantarea 

Investitiilor Rurale 
https://www.afir.info 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivele programului Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită  

Informații 

suplimentare 

2. PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 9.1 Înfiinţarea 

grupurilor de producători în 

sectorul pomicol 

 

Încurajarea înființării și 

funcționării administrative a 

grupurilor de producători în 

sectorul pomicol, recunoscute 

în conformitate cu prevederile 

legislației naționale.  

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea 

și funcționarea grupurilor de producători din sectorul 

pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru 

atingerea obiectivelor propuse. 

Sprijinul public acordat  va fi de 100% nerasmbursabil 

și nu va depăși 100.000 euro/ an și10% din valoarea 

producției comercializate în primii cinci ani de la 

recunoaștere. Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub 

forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe 

o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la 

care grupul de producători a fost recunoscut. 

   

 

 

 Grupurile de producători 

din sectorul pomicol 

constituite conform 

legislației specifice în 

vigoare, care au ca scop 

principal valorificarea în 

comun a produselor 

agricole, deservesc 

interesele membrilor prin 

investițiile prevăzute în 

proiect, se încadrează în 

definiția IMM-urilor. 

 

30 septembrie        

2019 

Agentia pentru 

Finantarea 

Investitiilor Rurale 
https://www.afir.info 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivele programului Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită  

Informații 

suplimentare 

3. PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 5.1 

Sprijin pentru investiţii în 

acţiuni preventive menite să 

reducă consecinţele dezastrelor 

naturale, evenimentelor adverse 

şi evenimentelor catastrofale –

beneficiari  publici. 

 

Creșterea capacităţii 

operaționale de 

prevenire a apariţiei 

epizootiilor şi 

combaterea 

acestora, inclusiv 

prin diminuarea 

timpului de reacţie 

din partea 

autorităţilor; 

Reducerea efectelor 

dezastrelor naturale, 

evenimentelor 

adverse şi 

evenimentelor 

catastrofale asupra 

potenţialului de 

producţie agricolă. 

Instalații de dezinfecție și dezinsecție. 

Echipamente și instrumentar de determinare și diagnostic, 

mijloace specializate de transport a probelor. 

Camere frigorifice pentru depozitarea temporară a 

animalelor sălbatice. 

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de: - 

80% din totalul cheltuielilor eligibile; - 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt 

îndeplinite cumulativ condiţiile: 

 a) Există o legătură între investiţie şi potenţialul de 

producţie; Îndeplinirea acestei condiții va fi demonstrată 

în baza documentelor din ghid  

b) Autoritatea publică acţionează în numele diferiţilor 

fermieri şi se demonstrează caracterul colectiv al 

investiţiei şi nu va depăşi:  

• 30.000 euro pentru investiţii în instalații de dezinfectare 

şi dezinsecţie; • 100.000 euro pentru investiţii în cresterea 

capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea 

acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor; 

 • 20.000 euro pentru achiziţii de camere frigorifice pentru 

depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise; 

Atenţie! Ambele condiţii referitoare la rata maximă a 

sprijinului  public nerambursabil trebuie să fie 

argumentate în cadrul Documentaţiei tehnico-economice. 

 

Autoritățile publice care 

au în administrare 

punctele de trecere a 

frontierei şi autoritățile 

publice care au în 

administrare drumurile 

publice. 

 

Entitățile publice cu 

atribuții în domeniu 

sanitar-veterinar. 

 

Administratori/gestionari 

publici ai fondurilor 

cinegetice 

30.06.2019  

 

 

Agentia pentru 

Finantarea 

Investitiilor Rurale 
https://www.afir.info 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen limită Informații 

suplimentare 

4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ, 

Submăsura 5.2 

Sprijin pentru investiții privind 

refacerea terenurilor agricole și a 

potențialului de producție afectate 

de dezastre naturale, de condiții de 

mediu adverse și de evenimente 

catastrofale  

Restabilirea potențialului de 

producție agricolă distrus de 

pesta porcină africană 

 Achiziția animalelor de reproducție destinate 

repopularii în vederea restabilirii productiei agricole cu 

utilizarea conversiei UVM, daca este cazul;  

 Achizitia animalelor de reproductie destinate reprofilarii 

fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale 

in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea 

conversiei UVM de la o specie la alta;  

 Extinderea si/sau modernizarea în scopul adaptarii 

adăposturilor de animale. 

Valoarea maximă a sprijinului 
200.000 euro/ proiect 

Fermierii (cu excepția 

persoanelor fizice 

neautorizate).  

Cooperativele agricole, 

grupurile de producatori 

constituite în baza 

legislației naționale în 

vigoare. 

30.06.2019 

 

Agentia pentru 

Finantarea 

Investitiilor Rurale 
https://www.afir.info 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ, 

Submăsura 16.4 şi submăsura 16.4a 

Sprijin acordat pentru cooperare 

orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare în 

sectoarele agricol și pomicol 

 

 

Cooperarea dintre fermieri, 

procesatori, comercianţi 

alimentari cu amănuntul, 

restaurante, hoteluri şi alte 

forme de cazare în mediul 

rural; 

Realizarea de parteneriate cu 

organizații  eguvernamentale 

şi autorităţi publice;  

 Promovarea cooperării între 

actorii locali, în scopul 

comercializării produselor 

agoalimentare prin 

intermediul lanțurilor scurte 

de aprovizionare. 

 

Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe 

locale (cu produse alimentare) 

Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea 

unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu 

produse alimentare) şi la piața locală deservită de 

acestlanț/aceste lanțuri. 

Valoarea maximă a sprijinului 
100.000 euro/ proiect 

PARTENERIATELE 

constituite în baza unui 

ACORD 

DE  COOPERARE din 

cel puţin un partener din 

categoriile de mai jos și 

cel puțin un 

fermier sau un grup de 

producători/ o 

cooperativă care își 

desfășoară activitatea în 

sectorul agricol/ 

pomicol, în funcție de 

submăsură. 

· Fermierii; 

· Organizații 
neguvernamentale; 

· Consilii Locale; 

· Unități școlare 

(inclusiv universitățile 

de profil), unitățile 

sanitare, de agrement și 

de alimentație publică 

30.06.2019 

 
Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 

Rurale 
https://www.afir.info 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ, 

Submăsura 17.1 

Prime de asigurare a culturilor, a 

animalelor şi a plantelor 

 

 

 

Sprijinirea gestionării şi 

prevenirii riscurilor la 

nivelul exploataţiilor 

Asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor 

70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită 

efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu 

dimensiunea economică până la 11.999 SO; 

sau 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și 

plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu 

dimensiunea economică mai mare sau egală cu 

12.000 SO. 

 

Fermierii activi 30.11.2019 Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 

Rurale 
https://www.afir.info 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

7. PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ, 

Submăsura 8.1 

Sprijin pentru prima împădurire şi 

crearea de suprafeţe împădurire 

Acordarea de sprijin 

financiar pentru înfiinţarea 

de plantaţii forestiere, 

respectiv realizarea de 

trupuri de pădure şi perdele 

forestiere de protecţie 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este 

reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 

împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma 

a două prime, după cum urmează: Primă de înfiinţare a 

plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv 

costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - 

acordată pentru toţi beneficiarii schemei, Primă anuală 

(Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea 

costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere 

şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca 

urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de 

beneficiar şi tipul de teren. 

Deţinătorii publici şi 

privaţi de teren agricol 

şi formele asociative ale 

acestora 

28 iunie 

2019, ora 14 

Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 

Rurale 

https://www.afir.info S 
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Nr.crt. Program definanțare Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen limită Informații 

suplimentare 

 
8. 

PROGRAMUL NAŢIONAL 

DE DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 4.3.I - Investiții 

pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole şi 

silvice - Componenta 

infrastructura de IRIGAȚII  

 

Modernizarea 

infrastructurii de irigații 
 

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul 

FEADR sunt limitate la modernizarea 

infrastructurii secundare de irigații, 

clădirilor aferente stațiilor de pompare de 

punere sub presiune și/sau racordarea la 

utilități, sisteme de contorizare a apei, 

inclusiv construcția/modernizarea 

bazinelor de colectare și stocare a apei de 

irigat.  

 

Organizații/federații ale 

utilizatorilor de apă, 

constituite din 

proprietari/utilizatori de 

terenuri agricole în 

conformitate cu legislația în 

vigoare  

SPRIJINUL 

NERAMBURSABIL este 

de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, și nu 

va depăși:  

· 1.000.000 Euro/ proiect 

pentru sistemele de irigații 

aferente stațiilor de punere 

sub presiune(SPP);  

Informații suplimentare:  

Informatii suplimentare  

70 de puncte pentru 

perioada 6 februarie – 

28 februarie  

- 60 de puncte pentru 

perioada 1 martie - 31 

martie - 50 de puncte 

pentru perioada 1 

aprilie – 30 aprilie - 

40 de  

puncte pentru 

perioada 1 mai – 31 

mai - 30 de puncte 

pentru perioada 1 

iunie – 30 iunie - 25 

de puncte pentru 

perioada 1 iulie – 31 

iulie - 20 de puncte 

pentru perioada 1 

august – 31 august 

 

Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 

Rurale 

https://www.afir.info  
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

9. 
 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

Schemele de ajutor de stat GBER și 

de minimis aferente sM 4.2 

Sector dezvoltare şi modernizare 

unităţi de procesare 

 

 

1. Introducerea de noi 

tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse 

neagricole sau de o calitate 

superioară; 

2. Creşterea calităţii 

produselor obţinute, a 

siguranţei alimentare şi 

obţinerea de noi produse 

competitive, cu impact 

economic asupra procesării 

ulterioare în întreprinderi, cu 

asigurarea  standardelor 

veterinare şi de siguranţă 

alimentară; 

3. Creșterea numărului de 

locuri de muncă 

 

 

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei 

scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  plafonul 

maxim/ proiect după cum urmează: 

i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul 

proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un 

lant alimentar integrat; 

ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi 

pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc 

la un lant alimentar integrat; 

iii.  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. 

 

Întreprinderile definite 

conform legislației 

naționale în vigoare; 

Cooperativele, grupurile 

de producători 

constituite în baza 

legislației naționale în 

vigoare 

30.06.2019  

 
Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 

Rurale 
https://www.afir.info 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
10. 

 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

REGIONAL 
Axa 3 Obiectivul 

3.2:Reducere a emisiilor de 

carbon în zonele urbane 

bazată pe planurile de 

mobilitate urbană durabila 

Reducerea emisiilor 

de echivalent CO2, 

generate de transportul rutier 

motorizat de la nivelul 

municipiilor/orașelor 

şi al zonelor funcţionale ale 

acestora. 

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. 

-Achiziționarea de troleibuze 

-Achiziționarea de autobuze electrice 

- Achiziţia și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a 

autobuzelor electrice 

- Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de 

bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau 

„eticketing”) 

- Achiziţia și instalarea componentelor/sistemelor de 

managementul traficului, precum și a altor sisteme de 

transport inteligente (STI) 

Activitățile/măsurile componente ale proiectelor propuse 

la finanțare prin Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-

2020 trebuie să fie justificate în cadrul P.M.U.D. aferent 

oraşului/municipiului sau zonei de studiu ce include 

respectivul oraş/municipiu, partener în proiect și să se 

regăsească în cadrul scenariului optim selectat. 

“A face ceva” al P.M.U.D. 

 

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*; 

 Valoarea maximă eligibilă: 25.000.000 euro. 

Cofinanţarea proprie a fiecărui partener este de minimum 

2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 

activităţilor proprii din proiect 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 

Publice, ca lider de parteneriat 

Unitățile administrative teritoriale 

oraşe/municipii, cu excepţia celor 

39 municipii reședință de județ 
eligibile în cadrul Axei prioritare 

4 

De asemenea, pot participa în 

cadrul parteneriatelor anterior 

menţionate inclusiv unitatea 

administrativ-teritorială judeţul şi 

unitățile administrative teritoriale 

comunele din zonele funcționale 

ale oraşelor/municipiilor eligibile, 

în situaţia continuării pe teritoriul 

acestora a unor trasee de transport 

public  comune cu  

oraşul/municipiul eligibil și a 

apartenenţei unităților 

administrative teritoriale 

anterior amintite la o asociaţie de 

dezvoltare intercomunitară (ADI) 

având că scop serviciul de 

transport public local/zonal de 

călători 

28.06.2019 Agenţia pentru 

Dezvoltare 

Regională Sud-

Est 

www.adrse.ro 

 

1 Zone periurbane/metropolitane, respectiv UAT din vecinătatea teritorială imediată a oraşelor/municipiilor; 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
11. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL 
Axa 2- Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, AP 2.1/A, 

Microintreprinderi 

 

Consolidarea poziţiei pe 

piaţă a întreprinderilor mici 

şi mijlocii în domeniile 

competitive identificate în 

Strategia Naţională de 

Competitivitate şi Planurile 

Regionale de Dezvoltare.  

 

Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor 

de producţie/ prestare de servicii ale 

microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale 

aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 

gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);  

Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, 

instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, 

birotică, de natura mijloacelor fixe; Achiziţionarea de 

instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 

economii de energie, precum şi sisteme care utilizează 

surse regenerabile (alternative) de energie pentru 

eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, 

în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.  

Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci 

comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active 

similar. 

Investiţii în realizarea de website-uri pentru prezentarea 

activitaţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusive 

instrumente de comercializare on-line. 

Valoarea minima eligibilă: 25.000 euro; 

Valoarea maxima eligibilă:200.000 euro 
 
 
 

Societăţile constituite în baza 

Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile sau societăţi 

cooperative care se încadrează în 

categoria microîntreprinderilor 

08.11.2019, 

ora 12.00  
Agenţia pentru 

Dezvoltare 

Regională Sud-

Est 

www.adrse 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
12. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

REGIONAL AP 

4, OS 4.1 

Reducerea 

emisiilor de carbon 

în Municipiile 

reședință de județ 
prin investiții 
bazate pe planurile 

de mobilitate 

urbană durabilă 

 

 

Reducerea emisiilor 

de echivalent CO2, 

generate de transportul 

rutier motorizat de la 

nivelul municipiilor 

reşedinţă de judeţ şi 

al zonelor funcţionale 

urbane ale acestora 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului  public urban de călători 

Achiziționarea de material rulant (tramvaie),modernizarea materialului rulant 

existent(tramvaie), achiziționarea de troleibuze,achiziționarea de autobuze, 

construirea/modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport public 

electric, construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente 

transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă, 

construirea/modernizarea stațiilor de transport public,  

crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători 

(„e-bilete” sau „eticketing”), crearea/ modernizarea/ extinderea de benzi 

separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători, 

Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite 

de transportul public de călători, construirea/modernizarea/reabilitarea 

infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători. 

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat. Achiziționarea și 

instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice ṣi electrice 

hibride,construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea pistelor/traseelor 

pentru bicicliști, crearea/ modernizarea/ extinderea sistemelor de închiriere de 

biciclete („bike-sharing”), construirea/ modernizarea/ extinderea de zone și 

trasee pietonale şi semi-pietonale, instalarea sistemelor de reducere/interzicere 

a circulației autoturismelor în anumite zone. 

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană 

Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, 

plantarea de aliniamente de arbori și arbuști, construirea parcărilor de transfer 

de tip „park and ride”. 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare: Minim 500.000 euro Maxim 

20.000.000 euro Pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi complementar 

e privind,minimum,infrastructura de transport public şi mijloacele de 

transportpublic: maxim 25.000.000 euro 

 

 

 

Unitățile administrative teritoriale 

municipii reședință de județ. 
Parteneriate dintre unitatea 

administrativ-teritorială 

municipiul reședință de județ, cu 

excepţia municipiului Tulcea, cu 

oraşe/ municipii/comune din zona 

funcţională urbană a  unicipiului, 

aflate în vecinătatea teritorială a 

acestuia. 

Unitatea administrative teritorială 

judeţul inclusiv cu posibilitatea 

parteneriatului cu unitatea 

administrative teritorială 

municipiul reşedinţă de judeţ 

eligibil. 

28.06. 

2019, ora 

12:00 

Agenţia pentru 

Dezvoltare 

Regională Sud-

Est 

www.adrse 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
13. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCT 

URA MARE, AP 

4, OS 4.1 

Refacerea 

ecosistemelor 

degradate 

 

 
 

Menţinerea şi 

refacerea 

ecosistemelor 

degradate şi a 

serviciilor furnizate 

(împăduriri, 

coridoare ecologice 

etc.), situate în afara 

ariilor naturale 

protejate 

•Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor 

furnizate 

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și 

a serviciilor furnizate 

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor 

furnizate  

• Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor 

furnizate 

Maxim 10.000.000 euro/ proiect 

Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și/sau proprietari ai 

fondului forestier național aflat în 

proprietate publică. 

 Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și/sau proprietari ai 

apelor de suprafață aflate în proprietate 

publică . 

Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și /sau proprietari de 

pajiști permanente aflate în proprietate 

publică. 

 Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și /sau proprietari de 

peșteri aflate în proprietate publică. 

31 decembrie 

2020, ora 

10:00 

http://www.fondu

ri-ue.ro/apeluri 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
14. 
 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCT 

URĂ MARE, AP 

4, O.S. 4.3 

 

Decontaminare a 

siturilor poluate 

istoric – proiecte 

noi 

 

 

Implementarea unor măsuri de 

decontaminare şi ecologizare a 

unor situri contaminate şi 

abandonate deţinute de 

autorităţile publice sau pentru 

care acestea au responsabilitate 

în procesul de decontamin 

Proiectele vor cuprinde activităţi de decontaminare şi ecologizare a 
siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi 

asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. 

Investiţiile propuse spre finanţare se vor concentra pe diminuarea 

riscului existent pentru sănătatea umană şi pentru mediu cauzat de 

activităţile industriale desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri 

adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate, astfel încît să se atingă 

riscul acceptabil. Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o 

opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare (bio-

decontaminarea siturilor poluate). 

Buget alocat apelului: 5.716.409 euro 

 

Pentru beneficiari autorități publice locale / instituții subordonate 

acestora, finanțate de la bugetul de local: Minim 2% Pentru beneficiari 

instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat: Minim 15% 

 

 

 
 
 

Autorităţile publice sau alte 

instituții publice, inclusiv 

structuri subordonate acestora, 

pentru situri contaminate istoric 

aflate în proprietate sau puse la 

dispoziţia acestora de către 

proprietar – printr-un act juridic - 

în vederea implementării 

proiectului 

31 decembrie 

2020 
http://www.fon

duri-

ue.ro/apeluri 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

15. PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTU

R Ă MARE, AP 5, 

O.S. 5.1 

Managementul 

riscului la 

inundații, eroziune 

costieră și alte 

riscuri identificate 

prin evaluarea 

naţională a 

riscurilor 

 

 

Promovarea acțiunilor orientate spre 

prevenirea principalelor riscuri 

accentuate de manifestările 

schimbărilor climatice, îndeosebi 

inundații și eroziune costieră, în 

vederea evitării pagubelor 

economice și pierderii de vieți 

omenești, precum și a conformării 

cu cerințele directivelor din sector 

A. Acțiuni pentru managementul riscului la 

inundații 

B. Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere 

 C. Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva 

altor riscuri 

 

Prin program sau ghidul solicitantului nu se 

propun valori maxime ale proiectelor. 

Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu 

structurile specializate să implementeze măsurile 

specifice din cadrul PMRI pentru acțiuni de tip A; 

Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu 

ONG-urile și alte structuri cu specializare în 

domeniul ecologic, 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; 

Alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi 

managementul la nivel național a riscurilor 

identificate pe baza evaluării naţionale – pentru 

acțiuni de tip C. 

31 decembrie 
2020 

http://www.fon 

duriue.ro/presa

/ 

n outati-

amoi/details/6/

68 9 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

16. POIM/119/6/1/Ap
el de proiecte 
pentru sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere energie 
electrică şi/sau 
termică din 
biomasă/biogaz şi 
energie geotermală 

 

 

  

Cresterea productiei 

de energie din resurse 

regenerabile mai 

putin exploatate 

(biomasa, biogaz, 

geotermal)  
 

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din 

biomasă şi biogaz (inclusiv instalația/echipamentele de producere a biogazului, care 

trebuie să fie legată/legate de centrala de producere energie);  

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe 

bază de energie geotermală;  

- Realizarea/modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei termice 

(rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu consumatorii, definit conform Legii 

nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;  

- Realizarea/modernizarea reţelelor de transport a energiei termice (rețeauatermică) 

- în producerea distribuită;  

- Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/sau 

reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, 

instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor 

minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice 

în cazul energiei geotermale. Pentru pompele de caldură se vor avea în vedere 

prevederile Directivei 2009/28/EC pentru promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile de energie (anexa VII).  

-Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice (separat 

sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz (inclusiv instalaţia de producere a biogazului, 

care trebuie să fie legată de centrala de producere energie).  

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau 

termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalaţia de producere a biogazului, care 

trebuie să fie legată de centrala de producere energie;  

-Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază 

de energie geotermală;  

-Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare şi/ sau 

reinjecţie a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, 

instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor 

minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice 

în cazul energiei geotermale  

Unitate administrativ teritoriala/ 

consiliu judetean, asociatie de 

dezvoltare intercomunitara  

Valoarea maxima a finanțării este 

de 15.000.000 euro  

Contributia minima pentru APL 

si ADI este de 2%  

Intensitatea măsurii de sprijin nu 

poate depăşi:  

- 80% din costurile eligibile ale 

proiectului, pentru 

microîntreprinderi şi 

întreprinderile mici, inclusiv 

întreprinderi nou înfiinţate;  

- 70% din costurile eligibile ale 

proiectului, pentru întreprinderile 

mijlocii;  

- 60% din costurile eligibile ale 

proiectului, pentru întreprinderile 

mari.  
 

01.07.2019  
 

1.  
2.  
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 
Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
17. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTU

RA MARE, AP 6, 

OS 6.2 

Monitorizarea 

consumului de 

energie la 

consumatorii 

industriali 

 

 
 
 

Implementarea de 

sisteme de 

monitorizare a 

consumurilor de 

energie la 

consumatorii 

industriali 

• Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de 

energie la nivelul platformei industriale respectiv instalaţii/echipamente necesare 

realizarii 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 • Pregatirea proiectului • 

Managementul proiectului, auditul proiectului; • Informare şi publicitate 

Maxim 200.000 euro 

 

Societăţile cu personalizate 

juridică din industrie cu 

consumuri de peste 1.000 tep/an 

31 decembri e 

2019 

http://mfe.gov. 

ro/am-

poimprelungest

eperioada-

dedepunere-

aproiectelor-

incadrulapelulu

imonitorizareac

onsumuluide-

energie-

laconsumatoriii

ndustriali/ 

 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

18. PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCT 

URA MARE, AP 

6, O.S. 6.4 

Sprijinirea 

investiţiilor în 

cogenerare de 

înaltă eficienţă 

 
 
 
 
 

Promovarea de 

acțiuni de reducere a 

emisiilor de carbon și 

de creștere a 

eficienței energetice 

prin instalarea de noi 

capacități / 

modernizarea 

capacităților de 

cogenerare de înaltă 
eficiență. 

• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 

eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă 

• Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă 

eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite 

din procese industriale. 

Maxim 15.000.000 euro 

Societățile comerciale din industrie care 

înregistrează consumuri energetice de 

peste 200 tep/an și care pot dovedi un 

necesar util de energie termică pentru 

procesele industriale cu o durată de minim 

4.000 h/an Reprezentantul desemnat al 

unui parc industrial care înregistrează 

consumuri energetice de peste 200 tep/an 

si care poate dovedi un necesar util de 

energie termică pentru procesele 

industriale cu o durată de minim 4.000 

h/an pentru investițiile privind producția 

de energie prin cogenerare de înaltă 

eficiență, si care poate fi: • administratorul 

parcului • distribuitorul de energie al 

parcului industrial 

31 decembri e 

2019 
http://mfe.gov 

.ro/am-

poimprelungestep

erioada-

dedepunere-

aproiectelor-

incadrulapeluluis

prijinireainvestitii

lor-

incogenerarede-

inaltaeficienta/ 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
19. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCT 

URA MARE, AP 

4, OS 4.1 

Refacerea 

ecosistemelor 

degradate 

 

 
 

Menţinerea şi 

refacerea 

ecosistemelor 

degradate şi a 

serviciilor furnizate 

(împăduriri, 

coridoare ecologice 

etc.), situate în afara 

ariilor naturale 

protejate 

•Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor 

furnizate 

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și 

a serviciilor furnizate 

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor 

furnizate  

• Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor 

furnizate 

Maxim 10.000.000 euro/ proiect 

Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și/sau proprietari ai 

fondului forestier național aflat în 

proprietate publică. 

 Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și/sau proprietari ai 

apelor de suprafață aflate în proprietate 

publică . 

Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și /sau proprietari de 

pajiști permanente aflate în proprietate 

publică. 

 Administratori desemnați în condițiile 

legislației specifice și /sau proprietari de 

peșteri aflate în proprietate publică. 

31 decembrie 

2020, ora 

10:00 

http://www.fondu

ri-ue.ro/apeluri 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

20. PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

CAPITAL UMAN, 

AP 6, OS 6.2 & 6 

Educație de calitate 
în creșe la nivel 
național 

Creșterea participării la 

învăţământul 

antepreșcolar și preșcolar, 

în special a grupurilor cu 

risc de părăsire timpurie a 

școlii, cu accent pe copiii 

aparținând minorității 

roma și a celor din mediul 

rural Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic din 

învățământul 

preuniversitar în vederea 

promovării unor servicii 

educaționale de calitate 

orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli 

incluzive. 

 

Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru educaţia şi îngrijirea 

copiilor antepreşcolari (ex. cadrul de management instituţional, cadrul 

curricular metodologic naţional, promovare de bune practici educaţionale 

pentru Educație si Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.). 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; Promovarea de bune practici în aria facilitării 

accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte/programe 

inițiate/dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional; 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; 

Perfecționarea profesională specializată a resurselor umane pentru 

învățământul antepreșcolar; Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii 

obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI. 

Valoarea eligibilă maximă a proiectului este de 4.000.000 euro 

Ministerul Educației Naționale 

(MEN) Partenerii eligibili pot fi: 

Agenţii, structuri/alte organisme 

aflate în subordinea/ coordonarea 

MEN şi alte organisme publice cu 

atribuţii în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, inclusiv 

asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar; 

Instituţii de învăţământ 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 

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). 

30 

decembrie 

2019 

http://www.fo 

nduriue.ro/presa

/n outati-

amoi/details/6/5

1  

 

 

 

Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 

21. 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

CAPITAL UMAN, AP 

4, OS 4.12, 4.13, 4.14 

Servicii sociale și 

socioprofesionale la 

nivelul comunității 

pentru copii și tineri  

Accelerarea tranziţiei 

de la îngrijirea 

instituţională la 

îngrijirea alternativă 

pentru copiii lipsiţi 

de îngrijire 

părintească 

• Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la 

servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității 

 • Sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor (cu vârsta până în 

18 ani sau până la 26 ani dacă urmează programe de educație/ formare) 

 • Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc 

de separare de familie, inclusiv prin dezvoltare rețelei de asistenți maternali 

Valoare minimă proiect: 450.000 euro Valoarea maximă: 1.300.000 euro 

Furnizori de servicii sociale 

acreditați în condițiile legii 

Solicitanții pot depune proiecte 

individual sau în parteneriat. 

15 iunie 

2019, ora 

16:00 

https://bit.ly/2 

N76Y2P 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
22. 

Comisia 

Europeana a lansat 

o cerere de 

propuneri de 

proiecte în cadrul 

programului 

Initiativa 

„Voluntari UE 

pentru ajutor 

umanitar”. 

Prezenta cerere de 

propuneri va oferi 

finantare pentru 

mobilizarea 

voluntarilor UE 

pentru ajutor 

umanitar, inclusiv 

plasare optionala 

in stagii de 

ucenicie si 

gestionarea 

oportunitatilor de 

voluntariat online. 

 Activitățile care primesc finanțare în cadrul acestei proceduri 

trebuie să includă:  

- selectarea, pregătirea şi mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor 

umanitar, debutanţi si cu experienţă, în cadrul unor proiecte de 

ajutor umanitar în domeniul reducerii riscului de dezastre, al 

pregătirii pentru intervenție în caz de dezastre și al creării unei 

legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LARD) 

în comunități vulnerabile și afectate de catastrofe din țări terțe;  

- activități de comunicare în conformitate cu planul de comunicare 

al inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.  

Activităṭile de sprijinire a punerii în aplicare a acțiunii principale 

pot include:  

- stagii de ucenicie pentru voluntarii debutanţi în cadrul 

organizațiilor UE de trimitere;  

- oportunități de voluntariat online, prin intermediul platformei 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar” gestionată de Comisie, cu 

scopul de a sprijini acțiunile inițiativei;  

-sprijin pentru operațiunile de răspuns în situații de urgență;  

- consolidarea capacităților comunităților vulnerabile, ale celor 

afectate de dezastre și ale organizațiilor locale;  

-consolidarea capacităților organizațiilor de primire;  

Activitățile proiectului pot include următoarele:  
acţiuni de informare, comunicare şi sensibilizare adresate 

publicului;  

- analiza pericolelor şi a riscurilor şi avertizarea timpurie;  

- planificarea de contingentă şi pregătirea pentru răspuns;  

- protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor şi a lucrărilor de 

atenuare la scară mică.  

Buget  

-10.000 000 euro minimum 100.000 euro şi maximum 1.400.000  

 
 

Organizaţii neguvernamentale 

non-profit, înfiinţate în 

conformitate cu legislaţia unui 

stat membru şi având sediul în 

Uniune; organisme de drept  

public cu caracter civil; Federaţia 

Internaţională a Societăţilor 

Naţionale de Cruce Roşie şi 

Semilună Roşie.  

 

 

13 iunie 

2019 

 
 

Comisia Europeana  

https://eacea.ec.europ

a.eu/eu-aid-

volunteers/funding/eu

-aid-volunteers-

deployment-2019_en  

Pentru întrebări 

referitoare la prezenta 

cerere, a fost pusă la 

dispoziţia celor 

interesaţi adresa de e-

mail: EACEA-

EUAID-

VOLUNTEERS@ec.

europa.eu  
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul programului            Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Informații 

suplimentare 

 
23. 

Comisia 

Europeana, 

Direcția 

generala“Piata 

interna, 

Industrie, 

Antreprenoriat 

siIMM-uri” (DG 

Grow) a deschis 

recent o cerere 

de propuneri de 

proiecte privind 

sprijinirea 

masurilor pentru 

reducerea 

somajului în 

rândul tinerilor 

si dezvoltarea 

cooperativelor 

 

 
 

 

Comisia dorește să 

sprijine proiecte 

inovatoare în abordarea 

lor și transnaționale și 

implementate cu o intenție 

clară de replicare. 

Rezultatele ar trebui să fie 

partajate public și 

disponibile pentru orice 

actor interesat de modelul 

de afaceri cooperativ și 

formarea antreprenorială.  

În special, obiectivele 

intenționează să stimuleze 

transferul și dezvoltarea 

competențelor 

antreprenoriatului  

de tip cooperativ în țările 

UE:  

- în cazul în care tradiția 

cooperatistă este slabă și 

în care beneficiile oferite 

de modelul cooperativ nu 

sunt suficient de bine 

cunoscute;  

- pentru a lupta împotriva 

șomajului în rândul 

tinerilor.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Acest apel acoperă următoarele subiecte:  

Tema 1: Furnizarea de cursuri de formare pilot pentru elevii din 

învăţământul secundar/superior; 

Tema 2: Ateliere transeuropene pentru schimb de cunoştinţe şi 

învăţarea de la practicieni (“formarea formatorilor”);  

Tema 3: Promovarea spiritului antreprenorial al tinerilor pentru a crea 

cooperative în afara mediului educaţional.  

 

Buget  

- 1.950.000 euro; 215.000€ maximum/proiect; până la 90% din totalul 

costurilor eligibile  

Conditii de eligibiltate:  

Un consorţiu format din cel puţin 3 entităţi diferite, stabilite în 3 state 

membre ale UE, este obligatoriu pentru participare. – Proiectele se 

implementează pe o perioadă de  

maximum 18 luni. – Partenerii nu pot participa decât într-un singur 

proiect depus la această cerere de propuneri. – Implementarea 

proiectului poate să înceapă din ianuarie 2020. – Comisia se aşteaptă 

să poată finanţa până la 3-5 proiecte pentru fiecare temă anunţată. – 

Aplicaţia poate fi redactată în oricare limbă oficială a UE. Dacă 

redactarea nu se realizează în engleză, o traducere în această limbă va 

fi necesară pentru evaluare.  

 

Entităţi publice şi private cu 

personalitate juridică – camere de 

comerţ, agenţii pentru consiliere în 

afaceri, instituţii de 

formare/educaţie, autorităti locale, 

regionale şi naţionale, ONG-uri, 

organizaţii de cooperative, 

implicarea organizaţiilor de tineri 

este puternic încurajată.  

  

 

25 iunie 2019  

 
Comisia 

Europeana  

http://ec.europa.e

u/growth/content/

reducing-youth-

unemployment-

setting-co-

operatives-

enhance-working-

opportunities-

eu_en 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiective şi priorităţi 

 

Solicitanți eligibili Termen limită Informații suplimentare 

 
24. 

Comisia Europeană a 

deschis la începutul lunii 

mai 2019 cererea de 

propuneri de proiecte 

„Crearea unei punti între 

cultura si continutul 

audiovizual prin mijloace 

digitale” din cadrul 

programului european 

„Europa Creativă”, 

subprogramul „Cultură”. 

Se va acorda sprijin pentru proiectele care: A) prezintă noi forme de 

creație la intersecția diferitelor sectoare culturale și creative, 

inclusiv sectorul audiovizual, și prin utilizarea de tehnologii 

inovatoare, inclusiv realitatea virtuală; SAU b) promovează 

abordări și instrumente transsectoriale inovatoare, pentru a facilita 

distribuția, promovarea și/sau monetizarea culturii și a creativității, 
inclusiv a patrimoniului cultural, precum și accesul la acestea. 

Accentul ar trebui pus pe următoarele aspecte: - abordarea 

rezolvării problemelor și gestionarea provocărilor pentru sectoarele 

culturale și creative; - audiențele și experiența utilizatorului sunt de 

o importanță capitală în definirea problemei; - tehnologia este un 

factor care contribuie la rezolvarea problemelor-cheie, mai degrabă 

decât un obiectiv în sine; - sprijinirea inovării în ceea ce privește 

crearea, distribuirea și promovarea conținutului creativ, abordarea 

colaborării transsectoriale, precum și utilizarea tehnologiilor 

abilitate este un obiectiv al cererii. Pentru mai multe detalii, cei 

interesaţi sunt sfătuiţi să consulte și anexa la prezentul apel 

"Concluziile principale ale workshopului 20 februarie 2019 "care 

oferă principii directoare. 

entităti juridice care au o gamă 

largă de competențe în mai 

multe sectoare culturale și 

creative, inclusiv în domeniul 

audiovizualului: autorităţi 

publice (naţionale, regionale, 

locale), ONG-uri, universităţi, 

centre de cercetare, organizaţii 

internaţionale, centre de 

cercetare, instituţii de educaţie, 

companii, IMM-uri, etc. 

 20 iunie 2019 Ghidul cererii: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/

eacea-site/files/2- 

_call_notice_guidelines_bridgi

ng_culture_and_audiovisual_2

019.pdf  

Textul oficial al cererii şi alte 

informaţii, respectiv formularul 

electronic pentru aplicare sunt 

disponibile la: 

https://eacea.ec.europa.eu/creati

ve-

europe/funding/bridgingculture

-and-audiovisual-content-

through-digital_en 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiective şi priorităţi Solicitanți eligibili Termen limită Informații 

suplimentare 

 
25. 
 
 

Program: 

„Drepturi, 

Egalitate și 

Cetățenie” (2014-

2020) 

 cerere de 

propuneri 

pentru 

prevenirea și 

combaterea 

tuturor formelor 

de violență 

împotriva 

copiilor, tinerilor 

și femeilor – 

2019 

 
 

Să prevină și să combată toate formele de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum 

și violența împotriva altor grupuri expuse riscului și să protejeze victimele unei astfel de 

violențe. 

1. Prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen (buget 7.020.000€): - Prevenirea, 

protecția și/sau sprijinirea victimelor violenței domestice: Concentrarea pe violența 

bazată pe gen în sfera domestică, inclusiv practicile dăunătoare, în conformitate cu 

prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și lupta împotriva violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul); - Protecția și 

sprijinirea victimelor violenței pe motive de gen în rândul grupurilor deosebit de 

vulnerabile: concentrarea pe protejarea și sprijinirea victimelor adulte ale unor astfel de 

violențe, inclusiv violența sexuală, violul, din grupuri deosebit de vulnerabile inclusiv 

femeile tinere, persoanele de origine imigrantă, solicitanții de azil, refugiații, persoanele 

LGBTI, minoritățile etnice (inclusiv romii), femeile cu dizabilități, femeile care trăiesc 

și/sau lucrează în strada, dar nu exclusiv; - Prevenirea hărțuirii sexuale și a reacției la 

hărțuirea sexuală: concentrarea asupra prevenirii și a răspunsurilor la hărțuirea sexuală, 

inclusiv hărțuirea cibernetică. Acțiunile pot include hărțuire fizică sau psihologică offline 

și hărțuire online.  

2. Prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor (buget 4.680.000€): - Orientarea 

spre „Obiectivul de dezvoltarea durabilă 16.2” (eliminarea abuzurilor, exploatării, 

traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor); - Consolidarea 

capacităților cu practicieni specializați în domeniu, informare spre atenţia medicilor în 

formare (medici, dentiști, pediatri, asistenți medicali, specialiști în caz de accident și de 

urgență), practicienilor în domeniul serviciilor sociale, poliției și sectorului educației 

(educația și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă, personalul didactic și alți  membri ai 

personalului școlar/educațional), în vederea sistematizării prevenirii, detectării și 

identificării puternice și a reacțiilor la experiențele negative ale copiilor; - consolidarea 

capacităților prin profesioniști experți în domeniul anchetatorilor specializați în medicina 

legală pentru copii victime ale violenței, pentru a sistematiza acoperirea națională 

adecvată a anchetatorilor medico-legali, pentru a preveni alte traume ale victimelor 

infantile, pentru a asigura o cale către terapie și îmbunătățirea urmăririi penale; - 

consolidarea capacităților cu experți în acest domeniu pentru practicienii stagiari și 

specialiștii la locul de muncă care oferă servicii terapeutice și tratamente bazate pe dovezi 

care abordează trauma copiilor victime ale violenței, pentru a sistematiza acoperirea 

națională a serviciilor terapeutice pentru copiii victime, luând în considerare copiii 

individuali, precum și grupurile de de copii şi copii ca grup (de exemplu, în caz de 

victimizare în masă sau de terorism). 

Buget 

11.700.000€ 80% din totalul costurilor eligibile şi minimum 75.000€/proiect 

orice entitate publică 

sau privată orientată 

non-profit: autorități 
publice (locale, 

regionale, naționale), 

asociații, ONG-uri, 

universități și școli, 

etc. 

13 iunie 2019 Platforma Funding and 

Tenders Opportunities a 

CE programul de lucru al 

CE pentru 2019 – 

Programul „Drepturi, 

Egalitate și Cetățenie”: 

http://ec.europa.eu/resear

ch/participants/data/ref/ot

her_eu_prog/rec/wp/rec-

awp- 2019_en.pdf 
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26. 

Uniunea 

Europeană 

 

Europa pentru 

cetăţeni 

 

Întelegerea de către 

cetăţeni a Uniunii, a 

istoriei şi diversităţii 

Acesteia Promovarea 

cetăţeniei europene şi 

îmbunătăţirea ondiţiilor 

de participare civică 

şi democratică la 

nivelul Uniunii. 
 

1. „Memoria europeană” 

Priorităţi tematice pentru cererile din anii 2019- 

2020: 

- Comemorarea evenimentelor majore care au schimbat cursul 

istoriei europene recente; 

- Societatea civilă şi participarea civilă în cadrul regimurilor 

totalitare; 

- Antisemitism, anti-ţiganism, xenofobie, 

homofobie şi alte forme de intoleranţă: ce învăţaminte tragem 

pentru prezent; 

- Tranziţia democratică şi aderarea la Uniunea Europeană. 

2. „Implicarea democratică şi participare civică” (3 măsuri): 

- infrăţiri între oraşe/comune, 

- reţele de oraşe/comune şi 

- proiecte ale societăţii civile. 

Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019-2020: 

- Să dezbatem viitorul Europei şi să ne ridicăm 

împotriva euroscepticismului; 

- Promovarea solidarităţii în perioade de criză; 

- Promovarea dialogului intercultural şi a 

întelegerii reciproce şi combaterea stigmatizării 

migranţilor şi a grupurilor minoritare. 

Entităţi publice sau 

organizaţii non-profit care au 

personalitate juridică din 

statele membre ale UE, 

Albania, FYROM, Bosnia- 

Hertegovina, Kosovo, 

Muntenegru şi Serbia sau din 

alte state care încheie 

acorduri bilaterale cu UE în 

vederea participării 

 

Pentru 

Măsura 

2.2 Reţele 

de oraşe 

-1septembrie 

2019 

Pentru 

Măsura 2.1 

Înfrăţire între 

localităţi şi 

Măsura 2.3 

Proiectel e 

societăţii 

civile - 1 

septembrie 

2019 

https://europapentru

cetateni.eu/stiri/114-

aplicatiideschise- 

pentru-2019- 

lacomponente- 

simasuri-

aleprogramului 
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Nr.crt. Program de 

finanțare 

Obiectivul 

programului 

           Activităţi/ cheltuieli eligibile 

 

Solicitanți eligibili Termen limită Informații suplimentare 

 
27. 
 
 

Comisia 

Europeana a 

deschis cererea 

de propuneri 

de proiecte 

2019 a 

programului 

“Orizont 

2020″ – 

“Stiinta cu si 

pentru 

societate”, 

tematica 

“Învatamant 

deschis si 

colaborare 

privind 

educatia 

pentru 

stiinte”.  
 

 

 

Aceasta cerere 

vizeaza să sprijine 

o serie de activitati 

bazate pe 

colaborarea 

dintre furnizorii de 

educatie formala, 

non-formala si 

informala, 

întreprinderi/com 

panii si societate 

civila, cu scopul 

de a integra 

conceptul de 

“învatamânt 

deschis”, la toate 

nivelurile de 

educatie, în 

educatia pentru 

ştiinte. 

Cererea propusă vizează crearea de noi parteneriate în 

comunităţile locale pentru a promova educaţia pentru toţi 

cetăţenii. Aceasta urmăreşte să sprijine o serie de activităţi 

bazate pe colaborarea dintre furnizorii de educaţie ştiinţifică 

formală, non-formală şi informală şi să integreze conceptul 

de “educaţie deschisă”, incluzând toate nivelurile 

educaţionale, în educaţia ştiinţifică. 

“Învăţământul/educaţia deschis/ă” ar trebui 

promovat/ă în cazul în care şcolile, în cooperare cu 

alte părţi interesate, devin un agent al bunăstării în 

comunitate; familiile sunt încurajate să devină 

parteneri reali în viaţa şi activităţile şcolare; 

profesionişti din întreprinderi şi ai societăţii civile ar 

trebui să fie implicaţi activ în aducerea proiectelor 

reale de viaţă la clasă. Parteneriatele care favorizează 

expertiza, crearea de reţele, schimbul de informaţii şi 

aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţei şi tehnologiei în 

diferite întreprinderi (startup- uri, IMM-uri, corporaţii mai 

mari) ar trebui să fie promovate. 

Diferenţele geografice şi de gen ar trebui, de asemenea, să fie 

luate în considerare. Pentru a răspunde acestei provocări 

specifice, propunerile ar trebui să aibă o acoperire geografică 

largă. Prin urmare, este de aşteptat ca parteneriatele să 

includă entităţi din cel puţin 10 state membre diferite sau ţări 

asociate, cu toate că, consorţiile mai mici, vor fi, de 

asemenea, eligibile şi pot fi selectate. 

Buget 

- 4.500.000 euro, finanţare de până 100% 

Orice entitate constituită legal 

pe teritoriul unei ţări 

participante la program. 

7 noiembrie 
2019 

1. Descrierea acţiunilor desprijin şi 

coordonare: acţiuni care constau în 

principal din măsuri adiacente, cum ar fi 

standardizarea, diseminarea, 

sensibilizarea şi comunicarea, crearea de 

reţele, servicii de coordonare 

sau de sprijin, dialoguri politice şi 

exerciţii de învăţare reciprocă şi studii, 

inclusiv studii de proiectare 

pentru noi infrastructuri, care pot 

include şi activităţi complementare de 

planificare strategică, crearea de reţele 

şi coordonarea între programe 

în diferite ţări. 

2. În prezent, pe pagina oficială a 

cererii, există 84 de propuneri de 

parteneriat afişate/disponibile. Cei care 

doresc/sunt interesaţi să devină vizibili 

pe această bază de date trebuie să se 

înregistreze în sistemul european ECAS. 

Contactul direct cu entitatea care 

propune colaborarea este posibil. 

 

Comisia Europeană DG Cercetare şi 

Inovare Depunerea aplicaţiilor se 

face electronic pe Platformaindicată 

la sursa de informare. 

https://ec.europa.eu/info/fundingten

ders/opportunities/portal/ 

screen/opportunities/topicdetails/ 

swafs-01-2018-2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/
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28. 

COSME 
Programul de 
competitivitate 
pentru 
întreprinderi si 
IMM-uri - 
 

Reducerea 

decalajelor de pe 

piața in ceea ce 

privește furnizarea 

de finanțări 

IMMurilor 

COSME furnizează următoarele tipuri de asistenta:  

• Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au 

dificultăți in obținerea de împrumuturi din sistemul bancar  

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează 

investiții pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si 

creștere 

 • Informații practice gratuite si servicii directe pentru firmele 

ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau 

despre legislația sau programele UE  

• Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb de experiența 

pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop 

reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si 

îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri 

 • Stabilirea de elemente de referința si realizarea de studii 

pentru îmbunătățirea cunoștințelor si monitorizării sectoarelor 

industriale la nivel european sau global, sau a politicilor in 

domeniul IMM-urilor din Europa. 

Întreprinderi mici si mijlocii 

 

 Clustere 

 

 Autorități publice 

Variabil http://ec.euro 

pa.eu/researc 

h/participants/ 

portal/deskto 

p/en/opportun 

ities/cosme/in 

dex.html#c,ca 

lls=CallIdentifi 

er.Status/t/FO 

RTHCOMING 

/1/1/0&CallId 

entifier.Status 

/t/OPEN/1/1/0 

&CallIdentifier 

.Status/t/CLO 

SED/0/1/0&+ 

PlannedOpen 

ingDate/asc 
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           Activităţi/ cheltuieli eligibile 
 

Solicitanți eligibili Termen limită Informații 
suplimentare 

29. 
 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 

Îmbunătățirea 

șansele de angajare 

ale tinerilor prin 

dobândirea de 

competente 

suplimentare 

apreciate de 

angajatori, precum 

si îmbunătățirea 

competentelor 

lingvistice 

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru 

Programe Comunitare in Domeniul Educației si 

Formarii Profesionale: • Proiecte de mobilitate • 

Parteneriate strategice • Dialogul structurat - Întâlniri 

ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret 

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru 

Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles: • 

”Alianțele cunoașterii” • ”Alianțele competentelor 

sectoriale” • Dezvoltarea capacitații instituționale in 

domeniul tineretului • Evenimente majore Serviciul 

European de Voluntariat • Jean Monet • Masterat in 

cotutela • Sprijin pentru politici • Sport 

 Autorități publice 

Companii / întreprinderi  

Instituții publice/private 

 Instituții școlare 

 Instituții universitare  

Organizații nonguvernamentale 

Variabil http://www.era 

smusplus.ro 

http://eacea.e 

c.europa.eu/er 

asmusplus/funding_

e 

 
 
 
 
 


