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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunităţii 

 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 9, 
PI 9.1) 

 
 
 

NOU! 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială, 
prin măsuri integrate 

Unități Administrativ 
Teritoriale 
Oraș/Municipiu/sectoarele 
municipiului București- ca 
membre în Grupul de 
Acțiune Locală din cadrul 
Listei SDL-urilor selectate 
la finanțare 

Parteneriate între UAT 
Oraș/Municipiu/ sectoarele 
municipiului București - 
membru în Grupul de 
Acțiune Locală din cadrul 
Listei SDL-urilor selectate 
la finanțare și lider de 
parteneriat - și furnizori 
publici și privați de servicii 
sociale 

 
Furnizori publici și privati 
de servicii sociale 
acreditați conform 
legislației în vigoare, cu o 
vechime de cel putin un 
an, inainte de depunerea 
proiectului, cu competențe 
în furnizare de servicii 
sociale, comunitare, 
desfasurare de activitati 
recreativ-educative, 
culturale, agrement și 
sport 

 
Întreprinderi de economie 
socială de inserție 

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de 
investiții, în funcție de nevoile specifice identificate 
la nivel local în cadrul Strategiilor de Dezvoltare 
Locală elaborate de către Grupurile de Acțiune 
Locală și se referă la: 

 
 investiţiile în infrastructura de locuire - 

construirea/reabilitare/modernizare 
locuinţelor sociale 

 investiţii în infrastructura de sănătate, 
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ 
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare 
integrate medico-socială; 

 investiţii în infrastructura de educaţie – 
construire / reabilitare/ modernizare/ dotarea 
de unităţi de învăţământ preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli 
gimnaziale etc.); 

 investiții în amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate; 

 construirea/ dotarea cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie. 

Valoare 
minimă 
aferentă 
cheltuielilor 
eligibile: 

 
30.000 euro - 
pentru 
apelurile de 
proiecte 
POR/2019/9/9 
.1/1/7REGIU 
NI si 
POR/2019/9/9 
.1/1/BI 

 
20.000 euro – 
pentru apelul 
de proiecte 
POR/2019/9/9 
.1/1/Întreprind 
eri 

 
Valoarea 
totală maximă 
a pachetului 
de proiecte de 
infrastructură 
la nivel de 
strategie: 
4.900.000 
euro 

0% în cazul 
întreprinderilor 
de economie 
socială de 
inserție 

 
Minim 2% 
pentru celelalte 
categorii de 
beneficiari 

31 
decembrie 
2021, ora 
10:00 – 

 
pentru 
apelurile 
de 
proiecte 
POR/2019 
/9/9.1/1/7 
REGIUNI 
si 
POR/2019 
/9/9.1/1/BI 

 
 
 

1 iunie 
2020, ora 
17 – 

 
pentru 

apelul de 
proiecte 
POR/2019 
/9/9.1/1/În 
treprinderi 

http://regio- 
adrcentru.ro/9 
-1-dezvoltare- 
locala-plasata- 
sub- 
responsabilitat 
ea-comunitatii/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Prima cameră – 
Instrumente 
inovative pentru 
integrarea socio- 
profesională a 
tinerilor care 
părăsesc sistemul 
de protecție 
specială 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, OS 4.12 & 
4.13) 

 
 
 

NOU! 

Reducerea 
numărului de copii și 
tineri plasați în 
instituții prin 
furnizarea de servicii 
la nivelul comunității; 

 
Creșterea numărului 
tinerilor care 
părăsesc sistemul 
instituționalizat (cu 
vârsta de până la 18 
ani) pregătiți pentru a 
avea o viață 
independentă. 

Autorități publice centrale și 
locale cu responsabilităţi în 
domeniu, singure sau în 
parteneriat cu entități 
relevante; 

 
Furnizori de servicii 
sociale, singuri sau în 
parteneriat cu entități 
relevante. 

 
Parteneri eligibili: 

 
Furnizori de formare 
profesională autorizați în 
condițiile legii; 

Furnizori de servicii sociale 
acreditați în condițiile legii; 

Furnizori de servicii de 
stimulare a ocupării forței 
de muncă 
(consiliere/orientare și 
mediere pe piața muncii) 
acreditați în condițiile legii; 

Furnizori de servicii 
medicale autorizați în 
condițiile legii. 

 Dezvoltarea și furnizarea unui program de 
servicii integrate destinate copiilor și tinerilor 
care urmează să părăsească sistemul 
instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a 
tinerilor care au părăsit sistemul 
instituționalizat de protecție a copiilor 
începând cu anul 2016; 

 
 Dezvoltarea si furnizarea unui program 

integrat de sprijin prin măsuri menite să 
faciliteze integrarea pe piața muncii a 
copiilor și tinerilor care urmează să 
părăsească sistemul instituționalizat de 
protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au 
părăsit sistemul instituționalizat de protecție 
a copiilor în ultimii 4 ani; 

 
 Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor 

care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului prin acordarea de sprijin 
financiar pentru asigurarea unei locuințe și a 
plății utilităților. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect: 
1.000.000 
euro 

Variabilă 31 
ianuarie 
2020 

http://mfe.gov. 
ro/pocu-23- 
mil-euro- 
pentru- 
sprijinirea- 
tinerilor-care- 
parasesc- 
sistemul- 
institutionaliza 
t-de-protectie- 
sociala/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Măsuri de educație 
de tip a doua șansă 
pentru 
tinerii NEETs 
(tineri care nu sunt 
înscriși într-un 
program de 
educație, ocupare 
sau formare 
profesională) 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, PI 8.ii, OS 6.1) 

 
 
 

 
NOU! 

Creșterea accesului 
la măsuri de 
educație pentru 
tinerii care nu sunt 
înscriși într-un 
program de 
educație, ocupare 
sau formare 
profesională 
(NEETs), cu vârsta 
între 16 – 24 ani, 
care au abandonat 
cursurile 
învățământului 
primar și/sau 
gimnazial înainte de 
finalizarea acestuia 

Ministerul Educației 
Naționale (MEN); 
Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale (MMJS); 
Agenţii, structuri 
subordonate sau aflate în 
coordonarea MEN/MMJS 
şi alte organisme publice 
cu atribuţii în domeniul 
formării profesionale; 
Centrul Naţional de 
Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional 
şi Tehnic; 
Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
şi structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate 
juridică; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 
Organizaţii sindicale/ 
Organizații patronale/ 
Asociaţii profesionale; 
Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru 
carieră/ Furnizori de 
servicii de ocupare; 
Camere de comerț, 
industrie și agricultură; 
ONG-uri. 

 Servicii de consiliere și orientare a carierei 
pe tot parcursul vieții; 

 
 Furnizarea de programe „A doua șansă”; 

 
 Promovarea programului „A doua șansă” și a 

măsurilor complementare; 

 
 Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea 

participării în cadrul programului „A doua 
șansă”. 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 
este de 
maximum 
1.000.000 
euro 

Variabilă 31 
ianuarie 
2020 

http://mfe.gov. 
ro/pocu- 
lanseaza- 
apelul-masuri- 
de-educatie- 
de-tip-a-doua- 
sansa-pentru- 
tinerii-neets/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Investiții productive 
în acvacultură 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU PESCUIT 
ȘI AFACERI 
MARITIME, Măsura 
II.2) 

 
 
 

NOU! 

Sporirea 
competitivității și a 
viabilității 
întreprinderilor din 
sectorul acvaculturii, 
inclusiv îmbunătățirea 
siguranței sau a 
condițiilor de lucru, în 
special ale IMM- 
urilor. 

Persoana fizică autorizată, 
 

întreprinderile individuale 
și întreprinderile familiale, 

 
societăţile comerciale, 

 
regii autonome ce au 
obiect de activitate 
înregistrat "acvacultura", 

 
Asociații înființate legal 
care desfășoară activitate 
economică; 

 
Societăţi cooperative 
pescăreşti, care 
desfășoară activități 
economice, în domeniul 
acvaculturii; 

 
Unități de cercetare 
dezvoltare din domeniul 
pisciculturii care dețin 
amenajări piscicole pentru 
producerea, multiplicarea 
și comercializarea 
produselor specifice de 
acvacultură. 

 

Sunt eligibile întreprinderile 
având istoric de funcționare 
cât și întreprinderi nou 
înființate. 

 investiţii productive în acvacultură; 

 
 investiţii în diversificarea producţiei de 

acvacultură şi a speciilor de cultură; 

 
 investiţii în modernizarea unităţilor de 

acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor 
de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din 
domeniul acvaculturii; 

 
 investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea 

referitoare la sănătatea şi bunăstarea 
animalelor, inclusiv achiziţionarea de 
echipamente în scopul de a proteja fermele 
împotriva animalelor sălbatice de pradă; 

 
 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau 

a valorii produselor de acvacultură; 

 
 investiţii în refacerea iazurilor sau a 

lagunelor existente utilizate pentru 
acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau 
investiţiile menite să prevină depunerea 
mâlului; 

 
 investiţii în diversificarea veniturilor obţinute 

de întreprinderile din domeniul acvaculturii 
prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 4 mil. 
euro 

 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă unui 
proiect: 5.000 
euro 

50% pentru 
microîntreprind 
eri, 
intreprinderi 
mici, mijlocii şi 
ONG-urilor cu 
activitate 
economică în 
domeniul 
acvaculturii 

 
 
 

70% pentru 
întreprinderile 
care nu se 
încadrează în 
definiţia IMM- 
urilor şi ONG- 
urilor cu 
activitate 
economică în 
domeniul 
acvaculturii. 

20 
decembrie 
2019, ora 
16:00 

https://ampest 
e.ro/informari/ 
843-anunt- 
privind- 
lansarea- 
apelulului-nr- 
7-de-cereri- 
de-finantare- 
pentru- 
masura-ii-2- 
investitii- 
productive-in- 
acvacultura.ht 
ml 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
- CERERE DE 
PROPUNERI 2020 

 
 

NOU! 

Îmbunătățirea șansele 
de angajare ale 
tinerilor prin 
dobândirea de 
competente 
suplimentare 
apreciate de 
angajatori, precum si 
îmbunătățirea 
competentelor 
lingvistice. 

Orice organism public sau 
privat activ în domeniul 
educației, formării, 
tineretului și sportului 

 
Grupurile de tineri active în 
domeniul tineretului, nu 
neapărat în contextul unei 
organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru 
mobilitatea în scopul 
învățării pentru tineri și 
lucrători de tineret, precum 
și pentru parteneriate 
strategice în domeniul 
tineretului. 

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea 
persoanelor în scopul învățării 
 Mobilitatea persoanelor în domeniul 

tineretului – termene limită: 05.02.2020, 
30.04.2020, 01.10.2020 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul 
învățământului superior – termen:05.02.2020 

 Mobilitatea persoanelor în domeniul educației 
și formării profesionale, al învățământului 
școlar și al educației pentru adulți – termen 
limită: 05.02.2020 

 Programele comune de masterat Erasmus 
Mundus - termen limită: 13.02.2020 

 
 

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici 
 Parteneriate strategice în domeniul tineretului 

-termene limită: 05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 

 Parteneriate strategice în domeniul educației 
și formării – termen limită: 24.03.2020 

 Universitățile europene – termen:26.02.2020 
 Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020 
 Alianțele competențelor sectoriale -termen 

limită: 26.02.2020 
 Consolidarea capacităților în domeniul 

învățământului superior – termen:05.02.2020 
 Consolidarea capacităților în domeniul 

tineretului – termen limită: 05.02.2020 
 
 

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru 
reformarea politicilor 
 Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - 

termene limită: 05.02.2020, 30.04.2020, 
01.10.2020 

 
Activitățile Jean Monnet  - termen:20.02.2020 
Sport – termen limită: 02.04.2020 

Variabilă Variabilă Variabil https://eur- 
lex.europa.eu/ 
legal- 
content/RO/T 
XT/PDF/?uri= 
CELEX:C2019 
/373/06&from 
=EN 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori – 

 
Etapa a III-a a 
mecanismului 
DLRC 

 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 5, OS 5.1) 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate (roma 
și non-roma) din 
orașe/municipii cu 
peste 20.000 
locuitori, cu accent 
pe cele cu populație 
aparținând minorității 
roma, prin 
implementarea de 
măsuri/ operațiuni 
integrate în contextul 
mecanismului de 
DLRC 

Autorități publice locale și 
unități cu personalitate 
juridică aflate în 
coordonarea sau 
subordonate acestora; 
Furnizori acreditați de 
servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forței 
de muncă; 
Furnizori autorizați de 
formare profesională; 
Centre autorizate de 
evaluare și certificare a 
competențelor  profesionale 
obținute pe alte căi decât 
cele formale; Furnizori de 
servicii sociale acreditați în 
condițiile legii; Asociații și 
fundații; Organizații 
sindicale; Organizații 
patronale; Întreprinderi 
sociale de inserție; 
Angajatori; 
Camere de Comerţ şi 
Industrie. 

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de 
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de 
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală 
implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri 
aferente intervențiilor specifice acestor strategii. 
Activitățile finanțate prin POCU sunt: 

 
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe 

piața muncii 
 

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

 
 Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii 

sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în 
cadrul centrelor comunitare integrate 

 
 Sprijin pentru creșterea accesului și 

participării la educație 
 

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

 
 Asistență juridică pentru reglementarea 

actelor de identitate, de proprietate, de stare 
civilă 

 
 Combaterea discriminării și a segregării 

Valorile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor vor 
fi stabilite de 
GAL-uri prin 
Ghidurile 
proprii 
aferente SDL- 
urilor 
aprobate 

 
 
 

Suma minimă 
aferentă unei 
fișe de proiect 
este 101.000 
euro. 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov. 
ro/pocu-81- 
mil-euro- 
pentru- 
reducerea- 
numarului-de- 
persoane-in- 
risc-de- 
saracie-si- 
excluziune- 
sociala/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

România 
profesională – 
Întreprinderi 
competitive 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, OS 3.8) 

Formarea 
profesională pentru 
managerii si angajații 
care își desfășoară 
activitatea in 
departamentele de 
resurse umane 

Angajatori – întreprinderi 
mari, persoane juridice de 
drept privat cu scop 
patrimonial 

 Organizarea și derularea de programe de 
formare profesională pentru manageri și/sau 
activități de business coaching și/sau activități 
de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, 
“prelegeri”, “evenimente de informare”, 
cursuri acreditate de Project Management 
Institute (de exemplu “PMP” (Project 
Management Professional), CAPM (Certified 
Associate in Project Management, etc.), 
cursuri “mini MBA” (Master of Business 
Administration), precum și alte tipuri de 
cursuri relevante 

 
 Organizarea și derularea de programe de 

formare profesională pentru angajații din 
departamentele de resurse umane (cum ar fi 
de exemplu cursurile de perfecționare/ 
specializare în ocupațiile “Manager resurse 
umane”, “Inspector resurse umane” și alte 
cursuri, pentru care furnizorul de formare 
profesională este autorizat în conformitate 
cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea 
profesionala a adultilor, republicată, sau 
cursuri informale recunoscute la nivelul 
întreprinderii) și/sau activități de tip 
“workshop”, “seminarii”, “conferințe”, 
“prelegeri”, “evenimente de informare”, 
precum și alte tipuri de cursuri relevante 

Maxim 
250.000 euro 

Minim 50% 18 
noiembrie 
2019, ora 
16 

http://mfe.gov. 
ro/event/roma 
nia- 
profesionala- 
intreprinderi- 
competitive-2/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul
ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
serviciilor de 
educație 
antepreșcolară 

 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.2) 

Creșterea ratei de 
cuprindere în 
învațământul 
antepreșcolar și 
preșcolar, în special 
pentru categoriile 
dezavantajate de 
copii 

Instituții de învățământ 
(ISCED 0) acreditate, 
publice și private, din 
rețeaua școlară națională 

 
Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, 
mediere școlară și servicii 
alternative, publici și privați 

 
Parteneri sociali din 
învățământul 
preuniversitar (ex. 
organizații sindicale) 

 
Instituții de cult și asociații 
religioase 

 
Instituții/agenții 
guvernamentale cu atribuții 
în domeniul incluziunii 
sociale 

 
APL cu atribuții în 
domeniul educației de 
nivel preuniversitar 

 
ONG 

Sprijinirea participării la învăţământul 
antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare 
și consiliere a părinţilor, programe de educație 
parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de 
asigurare de sprijin financiar. 

 
Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu 
au un loc de muncă, beneficiari sau 
nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la 
Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM) 
în vederea includerii într-un program de măsuri 
active de ocupare 

 
Asigurarea resurselor umane calificate pentru 
învățământul antepreșcolar, inclusiv prin 
încurajarea mobilităţii personalului didactic prin 
scheme de mobilitate profesională, asigurarea 
unor programe de mentorat; 

 
Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi 
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din 
învățământul antepreșcolar, în special pentru 
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu 
dizabilități. 

Valoarea 
eligibilă a unui 
proiect este 
de maxim 
900.000 euro 

Variabilă 29 
noiembrie 
2019, 
ora 16:00 

http://mfe.gov. 
ro/am-pocu- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor-in- 
cadrul- 
apelului- 
dezvoltarea- 
serviciilor-de- 
educatie- 
antreprescolar 
a/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul
ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Măsuri de educație 
de tip a doua șansă 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.4 & 6.6) 

Creșterea numărului 
de tineri care au 
abandonat școala și 
de adulți care nu și- au 
finalizat educația 
obligatorie care se 
reîntorc în sistemul 
de educație și 
formare, inclusive 
prin programe de tip 
a doua șansă și 
programe de formare 
profesională; 
Îmbunătățirea 
competențelor 
personalului didactic 
din învățământul 
preuniversitar în 
vederea promovării 
unor servicii 
educaţionale de 
calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a 
unei școli incluzive. 

Agenţii, structuri/alte 
organisme aflate în 
subordinea/coordonarea 
MEN şi alte organisme 
publice cu atribuţii în 
domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, 
inclusiv asigurarea calităţii 
în învăţământul 
preuniversitar; 
Instituţii de învăţământ 
(ISCED 1-3) acreditate, 
publice şi private, din 
reţeaua şcolară naţională; 
Furnizori de servicii de 
orientare, consiliere, 
mediere şcolară şi servicii 
alternative, publici şi 
privaţi; 
Furnizori de formare 
profesională, publici sau 
privați; 
Parteneri sociali din 
învăţământul 
preuniversitar (ex. 
organizaţii sindicale); 
Instituţii de cult şi asociaţii 
religioase; 
Instituţii/agenţii 
guvernamentale cu atribuţii 
în domeniul incluziunii 
sociale; 
Autorități publice locale cu 
atribuții în domeniul 
educaţiei de nivel 
preuniversitar; 
ONG-uri. 

 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip 
A doua șansă 

 
 Servicii de consiliere și orientare a carierei 

pe tot parcursul vieții 
 

 Furnizarea de programe „A doua șansă” 

 
 Promovarea programului „A doua șansă” și a  

măsurilor complementare 

 
 Promovarea unor măsuri de mobilitate 

pentru personalul didactic 

 
 Măsuri de sprijin 

Valoarea 
totală eligibilă 
a unui proiect 
este de 
maximum 
2.000.000 
euro 

Variabilă 19 
decembrie 
2019, 
ora 16:00 

http://mfe.gov. 
ro/am-pocu- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor-in- 
cadrul- 
apelului- 
masuri-de- 
educatie-de- 
tip-a-doua- 
sansa/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Creșterea nivelului 
de calificare al 
angajaților prin 
programe de 
formare continuă 
corelate cu nevoile 
pieței muncii 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.12) 

Implementarea la 
nivel național a 
măsurilor destinate 
creșterii participării la 
programele de 
formare profesională 
continuă, în special 
pentru acei adulți cu 
un nivel scăzut de 
calificare și 
persoanele cu vârsta 
de peste 40 ani, din 
zone rurale 
defavorizate 

Membri ai Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică; 

 
Organizații sindicale; 

Patronate; 

Asociații profesionale; 
 

Centre publice sau private 
de validare/certificare a 
învățării anterioare; 

 
Furnizori de FPC autorizați, 
publici şi privați, 

 
Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru 
carieră; 

 
Camere de comerț, 
industrie și agricultură; 

 
ONG-uri. 

 Sprijin pentru participarea la programele de 
FPC prin măsuri integrate și flexibile 

 
 Acțiuni de consiliere profesională și tutorat 

pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea 
participării la programele de FPC 

 
 Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare 

a rezultatelor învățării dobândite în contexte 
non-formale și informale 

 
 Organizarea de campanii/acțiuni de 

informare și conștientizare pentru 
promovarea importanței formării 
profesionale și participării la programele de 
FPC 

 
 Alte acțiuni inovative pentru creșterea 

participării la FPC și oferirea unui sprijin 
educațional individualizat, inclusiv prin 
activități de cooperare transnațională și 
transfer de bune practici 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect este 
de 1.000.000 
euro 

Variabilă 31 
decembrie 
2019, ora 
16:00 

http://mfe.gov. 
ro/pocu-60- 
mil-euro- 
pentru- 
proiectele-de- 
dezvoltare- 
profesionala- 
a-persoanelor- 
cu-un-nivel- 
scazut-de- 
calificare-si- 
cu-varsta-de- 
peste-40-de- 
ani-care- 
provin-din- 
zonele- 
defavorizate/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
doctoranzi și 
cercetători 
postdoctorat 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, PI 10.iv, OS 
6.13) 

 
 
 

APEL NELANSAT 

Creșterea ratei de 
participare a 
studenților doctoranzi 
la programele din 
cadrul parteneriatelor 
nou 
înființate/dezvoltate 
care să faciliteze 
inserția pe piața 
muncii a absolvenților 
și crearea de 
parteneriate noi între 
instituțiile de 
învățământ superior 
și sectorul privat, 
respectiv actori din 
domeniul cercetării și 
inovării 

Instituții de învățământ 
superior publice şi private, 
acreditate; 

 
Institute/centre de 
cercetare acreditate, 
inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Române; 

 
Şcoli doctorale şi graduale 
cu personalitate juridică, 
inclusiv parteneriate intre 
acestea și sectorul privat/ 
centre de CDI; 

 
Academia Română. 

 
În cadrul acestui apel de 
proiecte este obligatorie 
includerea în parteneriat a 
cel puțin uneia dintre 
categoriile de organizații 
detaliate mai jos: 

 
Angajatori; 

 
Asociații profesionale; 

 
Camere de comerț și 
industrie; 

 
Instituții și organizații 
membre ale Pactelor 
Regionale și 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare și 
Incluziune Socială. 

 Consolidarea parteneriatelor dintre 
universități și actorii din domeniul cercetării 
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de 
noi programe de studii doctorale şi 
postdoctorale, cu aplicații directe în 
economie, în special în sectoarele 
economice cu potențial competitiv şi în 
domeniile de specializare inteligentă, 
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar 
pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor 
pentru a se implica în cercetarea 
postdoctorală; 

 
 Activități de cercetare şi de colaborare în 

rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în 
scopul asigurării complementarității cu 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv şi cu domeniile de specializare 
inteligentă, în sprijinul internaționalizării 
învățământului terțiar; 

 
 Crearea unui sistem de informare 

coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii către sectorul privat către 
instituțiile de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la 
instituțiile de învățământ către întreprinderi, 
pentru a răspunde nevoilor sectorului privat 
la nivel regional/ local. 

Maxim 
1.500.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 

http://mfe.gov. 
ro/consultare- 
publica-apel- 
pocu-pentru- 
sprijinirea- 
doctoranzilor- 
si- 
cercetatorilor/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
şi Guvernul 
României 

Proiecte pentru 
clusterele de 
inovare 2019 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE, 
AP 1, OS 1.1, 
Acţiunea 1.1.1) 

 
 
 

APEL NELANSAT 

Prezentul tip de 
proiect se adresează 
clusterelor de 
inovare, fiind 
finanțate investiții 
pentru cercetare- 
dezvoltare, activități 
de inovare și activități 
de exploatare în 
clusterele inovative 

Clusterele de inovare  Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități 
CD comune în clusterele de inovare și/sau 
modernizarea facilităților CD comune 
existente (departamente/centre/laboratoare 
de cercetare-dezvoltare comune, care 
aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic 
în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul 
clusterului); 

 Activități de inovare în clustere (obținerea, 
validarea și protejarea brevetelor și altor 
active necorporale care aparțin clusterului, 
detașarea de personal cu înaltă calificare în 
organizația clusterului de la o organizație de 
cercetare sau de la o întreprindere mare); 

 Achiziția de servicii de consultanță în 
domeniul inovării și achiziția de servicii de 
sprijinire a inovării; 

 Activități de exploatare pentru sprijinirea 
funcționării clusterelor (animarea și 
promovarea clusterului, operarea instalațiilor 
clusterului (sau gestionarea activelor de 
cercetare ale clusterului), organizarea de 
programe de formare, ateliere, conferințe. 

Minim 
2.366.050 lei 
(echivalentul 
a 500.000 
Euro) 

 
Maxim 
33.124.700 lei 
(echivalentul 
a 7.000.000 
euro) 

Minim 35% Apel 
nelansat 

http://mfe.gov. 
ro/consultare- 
publica- 
ghidului- 
solicitantului- 
pentru- 
proiectele- 
pentru- 
clustere-de- 
inovare/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul
ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere energie 
electrică şi/sau 
termică din 
biomasă/biogaz şi 
energie geotermală 

 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, O.S. 
6.1) 

Creşterea ponderii 
energiei regenerabile 
în totalul consumului 
de energie primară, 
ca rezultat al 
investiţiilor de 
creştere a puterii 
instalate de 
producere a energiei 
electrice şi termice 
din resurse 
regenerabile mai 
puţin exploatate. 

 
Reducerea emisiilor 
de carbon în 
atmosferă generate 
de sectorul energetic 
prin înlocuirea unei 
părţi din cantitatea 
de combustibili fosili 
consumaţi în fiecare 
an (cărbune, gaz 
natural). 

Unități administrativ 
teritoriale 

 
Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară 

 
Societăți comerciale care 
au ca activitate 
producerea de energie în 
scopul comercializării 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producere energie electrică şi termică în 
cogenerare din biomasă şi biogaz; 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 

de producţie a energiei termice din biomasă 
sau biogaz; 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 

de producţie a energiei electrice din biomasă 
sau biogaz; 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 

de producţie a energiei termice din energie 
geotermală. 

Maxim 
15.000.000 
euro 

2% pentru 
unități 
administrati
v- teritoriale 
și ADI, 
pentru 
cheltuielile 
eligibile care 
nu intră sub 
incidența 
regulilor de 
ajutor de stat 
20% pentru 
microîntreprin
deri și 
întreprinderile 
mici 
30% pentru 
întreprinderil
e mijlocii 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderil
e mari 

31 
decembrie 
2019 

http://mfe.gov. 
ro/am-poim- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor- 
pentru-doua- 
apeluri/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul
ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Monitorizarea 
consumului de 
energie la 
consumatorii 
industriali 

 
 
 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, OS 
6.2) 

Implementarea de 
sisteme de 
monitorizare a 
consumurilor de 
energie la 
consumatorii 
industriali 

Societăţile cu 
personalizate juridică din 
industrie cu consumuri de 
peste 1.000 tep/an 

• 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 

0% 31 
decembrie 
2019 

http://mfe.gov. 
ro/am-poim- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor-in- 
cadrul- 
apelului- 
monitorizarea- 
consumului- 
de-energie-la- 
consumatorii- 
industriali/ 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Implementarea 
distribuţiei 
inteligente într-o 
zonă omogenă de 
consumatori 
casnici de energie 
electrică 

 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, O.S. 
6.3) 

Reducerea 
consumului mediu de 
energie electrică la 
nivelul locuinţelor 

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) 

 Realizarea sistemelor de măsurare 
inteligentă a energiei electrice; 

 
 Modernizarea/retehnologizarea şi/sau 

extinderea rețelei de distribuție de 
joasă/medie tensiune aferente zonei 
omogene din proiectul propus, în vederea 
asigurării condițiilor optime de realizare a 
sistemelor de măsurare inteligentă care să 
permită adaptarea acestora la sisteme de 
comunicare digitale bidirecționale, 
monitorizarea interactivă, inteligentă și in 
timp real sau aproape real și gestionarea 
consumului de energie electrică, cu pierderi 
minime și cu un nivel înalt de securitate, 
siguranță și de calitate în aprovizionarea 
consumatorilor finali cu energie electrică. 

Maxim 
15.000.000 
euro/proiect 

0% 31 
decembrie 
2019 

http://mfe.gov. 
ro/am-poim- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor- 
pentru-doua- 
apeluri/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarul
ui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 6, O.S. 
6.4) 

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. 

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 

 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 

20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntreprin
d eri și 
întreprinderile 
mici 

 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderil
e mijlocii 

 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului 
pentru 
întreprinderil
e mari 

31 
decembrie 
2019 

http://mfe.gov. 
ro/am-poim- 
prelungeste- 
perioada-de- 
depunere-a- 
proiectelor-in- 
cadrul- 
apelului- 
sprijinirea- 
investitiilor-in- 
cogenerare- 
de-inalta- 
eficienta/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

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 în cadrul 
PNDR 2014-2020 

 
 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2) 

Îmbunătăţirea 
nivelului general de 
performanţă al 
întreprinderilor, prin 
creşterea 
competitivităţii 
întreprinderilor care 
realizează investiţii 
în sectoarele 
economice eligibile 

Persoanele fizice 
autorizate 

 
Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii 
și întreprinderi mari) 

 
Cooperativele agricole 

Grupurile de producători 

 Înființarea, extinderea capacității unei unităţi 
existente, diversificarea producţiei unei 
unităţi prin produse care nu au fost fabricate 
anterior, diversificarea activității, o schimbare 
fundamentală a procesului general de 
producție al unei unități existente 

 
 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 

produselor, ca investiții secundare valoric, 
legate de investiția inițială, în cadrul 
aceluiaşi proiect de investiţii 

Maxim 
1.000.000 
Euro/ proiect 
pentru 
IMM pt. 
investiţii care 
nu conduc la 
un lant 
alimentar 
integrat; 

 
Maxim 
1.500.000 
Euro/ proiect 
pentru alte 
întreprinderi 
pt. investiţii 
care nu 
conduc la un 
lant alimentar 
integrat; 

 
Maxim 
2.500.000 
Euro/ proiect 
pentru 
investițiile 
care conduc 
la un lanț 
alimentar 
integrat 

Minim 50% 
pentru IMM-uri 
și grupuri de 
producători/ 
cooperative 

 
 
 

Minim 60% 
pentru alte 
întreprinderi 

31 
decembrie 
2019, ora 
17:00 

https://portal.a 
fir.info/informa 
tii_generale_p 
ndr_investitii_ 
prin_pndr_sm 
_4_2_procesa 
re_produse_a 
gricole_schem 
ele_gber_si_d 
e_minimis 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Investiţii în 
procesarea/ 
marketingul 
produselor din 
sectorul pomicol 

 
 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Submăsura 4.2a) 

Modernizarea și 
crearea de unități de 
procesare și 
comercializare 

 
Introducerea de noi 
tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi 
produse și procese 
tehnologice 

 
Creșterea valorii 
adăugate a 
produselor din 
sectorul pomicol 

 
Îmbunătăţirea 
controlului intern al 
calităţii 

 
Creşterea numărului 
de locuri de muncă 

 
Scăderea 
consumului de 
energie şi a emisiilor 
de GES 

Întreprinderile 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, 
precum și întreprinderi 
mari), 

 
cooperativele și 

grupurile de producători 

Investiţii în active corporale din sectorul de 
procesare a produselor provenite din sectorul 
pomicol pentru: 
 înființarea, extinderea și/sau modernizarea 

unităților ce procesează materie primă 
provenită din sectorul pomicol menționată în 
Anexa I de la TFUE; 

 înființarea, extinderea și/sau modernizarea 
de rețelele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și 
ambalare; 

 producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile în unitatea proprie; 

 acţiuni de marketing (nu sunt eligibile 
proiectele care conțin doar acțiuni de 
marketing); 

 
 

Investiții în active necorporale pentru: 
 organizarea şi implementarea sistemelor de 

management a calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în legătură cu 
investiţiile corporale ale proiectului; 

 achiziționarea de tehnologii 
(know‐how), patente şi licenţe pentru 
pregătirea implementării proiectului; 

 achiziţionarea de software, identificat ca 
necesar în documentația tehnico-economică 
a proiectului. 

Variabilă 50% pentru 
IMM-uri 

 
60% pentru 
întreprinderi 
mari 

 
30% pentru 
investiţii 
colective 

31 
ianuarie 
2020 

https://portal.a 
fir.info/informa 
tii_generale_p 
ndr_investitii_ 
prin_pndr_sec 
tor_pomicol_s 
m_4_2a_proc 
esare_produs 
e_pomicole 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici 

 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 6.3) 

Îmbunătăţirea 
managementului 
exploataţiei agricole 
de mici dimensiuni 

 
Creşterea orientării 
către piaţă şi a 
veniturilor 
exploataţiilor agricole 
de mici dimensiuni 

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 va fi acordat sub formă de sumă 
forfetară pentru implementarea obiectivelor 
prevăzute în Planul de afaceri. 

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. 

 
Sprijinul se va 
acorda pe o 
perioadă de 
3/ 5 ani 
(perioada de 
5 ani se 
aplică doar 
pentru 
sectorul 
pomicol) 

0% 31 
decembrie 
2019 

https://portal.a 
fir.info/informa 
tii_generale_p 
ndr_investitii_ 
prin_pndr_sm 
_6_3_dezvolta 
re_ferme_mici 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
prima împădurire și 
crearea de 
suprafețe 
împădurite 

 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, Măsura 8, 
Submăsura 8.1) 

Promovarea 
conservării și a 
sechestrării de 
carbon în agricultură 
și silvicultură 

Beneficiarii schemei pot fi 
deținătorii publici și privați 
de teren agricol și formele 
asociative ale acestora. 

Se acordă: 
 
 Primă de înființare a plantațiilor forestiere 

(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de 
elaborare a proiectului tehnic de împădurire 
- acordată pentru toți beneficiarii schemei, 

 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă 
de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de 
întreținere și îngrijire a plantației forestiere și 
pentru compensarea pierderilor de venit 
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în 
funcție de categoria de beneficiar și tipul de 
teren. 

 
Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole 
proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri 
agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor 
administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale 
acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat 
în baza Primei 1. 

Maxim 
7.000.000 
euro 

0% 13 
decembrie 
2019, ora 
14:00 

http://www.api 
a.org.ro/ro/dir 
ectia-masuri- 
de-sprijin-i- 
iasc/masuri- 
delegate-din- 
pndr/schema- 
de-ajutor-de- 
stat-sprijin- 
pentru-prima- 
impadurire-si- 
crearea-de- 
suprafete- 
impadurite- 
aferenta- 
masurii-8- 
investitii-in- 
dezvoltarea- 
zonelor- 
impadurite-si- 
imbunatatirea- 
viabilitatii- 
padurilor- 
submasura-8- 
1-impaduriri- 
si-crearea-de- 
suprafete- 
impadurite- 
din-cadrul- 
pndr-2014- 
2020- 
sesiunea-4 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Plăți pentru 
angajamente de 
silvomediu 

 
 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, Măsura 
15, Submăsura 
15.1) 

 
 

APEL NELANSAT 

Reducerea 
numărului de interv 
enții  silvotehnice  în 
pădure și promovar 
ea tehnologiilor de 
exploatare a 
lemnului cu impact 
redus asupra solului 
(silvicultură cu 
impact redus), prin 
promovarea de 
angajamente volunt 
are care depășesc 
cerințele obligatorii 
relevante prevăzute 
în cadrul legislației 
naționale în 
domeniul gestionării 
pădurilor 

Unitățile administrativ- 
teritoriale care au în 
proprietate publică sau 
privată terenuri forestiere; 

 
Persoanele fizice și 
juridice care au în 
proprietate privată terenuri 
forestiere; 

 
Asociații ale beneficiarilor. 

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de 
angajamente, ale căror cerințe specifice sunt 
încadrate în următoarele două pachete: 

 
1. Pachetul 1–Asigurarea de zone de 

liniște; 
2. Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la 

colectarea lemnului din rărituri 
(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 
combinație cu Pachetul 1). 

Variabil Pana la 500 
hectare - 0% 

 
Peste 500 
hectare - 
Variabil 

Perioadă 
estimată 
de 
depunere: 

 
2 martie 

–15 mai 
2020 

https://bit.ly/2 
MzJeGu 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de minimis privind 
programul 
guvernamental 
„gROwth - Investim 
în copii, investim în 
viitor” 

Încurajarea înființării 
de grădinițe cu profil 
sportiv în scopul 
stimulării dezvoltării 
armonioase a 
copiilor având în 
vedere lipsa unor 
asemenea grădinițe 
în România și 
asigurării accesului 
la aceste grădinițe 
prin stabilirea unor 
tarife suportabile. 

 
În cadrul prezentei 
scheme de ajutor de 
minimis se vor 
acorda ajutoare unui 
număr de 1.000 de 
beneficiari. 

Persoanele juridice de 
drept privat, inclusiv 
organizații 
neguvernamentale, 
asociații, fundații și/sau 
grupuri fiscale, 
Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, federațiile sau 
cluburile sportive, 
care iau inițiativa construirii 
de grădinițe cu profil sportiv 

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția 
și/sau înființarea, amenajarea și dotarea 
grădinițelor cu profil sportiv. 

 
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: 
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 
săli de grupă standard, instituite conform 
prevederilor legale în vigoare, și are toate 
facilitățile necesare conform prevederilor 
prezentei scheme; 
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu 
profil sportiv pot fi construcții noi sau existente 
care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea 
funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să 
nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 
ani; 
c) obiectivele de investiții trebuie să 
îndeplinească standarde minime de construcție, 
de dotare generală și sportivă, de personal de 
specialitate și de echipamente sportive, conform 
prevederilor prezentei scheme; 
d) existența unui număr de minimum 10 angajați 
aferenți proiectului pe perioada de funcționare a 
grădiniței, atât personal de specialitate, cât și 
personal de deservire. 

 
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate 
în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10 
ani de la data obținerii autorizației de funcționare; 
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma 
obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor 
prezentei scheme. 

 
Proiectele de investiții beneficiare ale 
Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 
de luni de la emiterea Acordului de finanțare. 

Maxim 
500.000 de 
euro 

Contribuția 
proprie a 
beneficiarului 
trebuie să 
acopere 
diferența 
necesară 
finalizării și 
funcționării 
corespunzătoar 
e a proiectului 
de investiții. 

31 
decembrie 
2020 

http://gov.ro/ro 
/stiri/prima- 
reuniune-a- 
comisiei- 
pentru- 
programul- 
growth- 
investim-in- 
copii-investim- 
in-viitor 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programele de 
finanţare ale 
Ministerului pentru 
Românii de 
pretutindeni 

Sprijinirea activității 
românilor de 
pretutindeni prin 
acordarea de 
finanţări 
nerambursabile şi 
alte mijloace de 
sprijin financiar, în 
limita bugetului 
alocat, cu 
respectarea 
principiilor liberei 
concurenţe, 
eficacităţii utilizării 
fondurilor publice, 
transparenţei şi a 
tratamentului egal. 

Reprezentantul unei 
asociaţii, fundaţii, unităţi de 
cult, al unei categorii de 
organizaţii 
neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni 
sau a unei organizaţii 
internaţionale; 

 
Persoană fizică autorizată 
sau juridică de drept public 
sau privat din România 
sau din străinătate și care 
utilizează finanțări 
nerambursabile pentru 
derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul românilor 
de pretutindeni. 

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- 
păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a 
românilor din vecinătate, din emigraţie şi din 
diaspora de mobilitate, precum şi întărirea 
legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării. 
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- 
păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a 
românilor, promovarea României şi a valorilor 
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass- 
mediei de expresie românească din comunităţile 
româneşti de peste hotare. 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea 
procesului de integrare a românilor care îşi au 
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu 
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a 
românilor de pretutindeni şi formarea noii 
generaţii, care să reprezinte România şi 
interesele româneşti în străinătate. 
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei 
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de 
pretutindeni. 
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- 
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de români şi 
solidaritatea pe care societatea civilă o 
generează în rândul comunităţilor de români. 
Președinția României la Consiliul Uniunii 
Europene - (program valabil numai pentru prima 
sesiune de finanțarea a anului 2019) – 
promovarea la nivel european a imaginii 
României și a expertizei românești la nivel de 
competențe specifice, creșterea vizibilității 
Președinției României, sprijinirea și promovarea 
valorilor comune europene la nivelul organizațiilor 
reprezentative ale românilor din afara granițelor 
țării în scopul respectării drepturilor românilor de 
pretutindeni și diseminării informațiilor privind 
oportunitățile disponibile în țările membre pentru 
toți cetățenii europeni. 

Neprecizată Minim 5% Depunere 
continuă 

http://www.mp 
rp.gov.ro/web/ 
documente- 
necesare- 
depunerii-de- 
proiecte/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont 2020 

Creșterea vizibilității 
României la nivel 
internațional in 
domeniul cercetării si 
inovării; 

 
Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării in 
cercetarea 
Europeană de 
excelenta; 

 
Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți romani la 
Orizont 2020, 
precum si a rolului 
jucat de către aceștia 
in viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 

 
Creșterea 
sustenabilității 
participării instituțiilor 
romanești in proiecte 
cu finanțare 
internaționala; 

 
Creșterea ponderii 
finanțării externe in 
totalul cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-dezvoltare. 

Organizații de cercetare de 
drept public sau privat din 
Romania care 
implementează proiectele 
câștigate la competițiile 
Orizont 2020 

Finanțarea naționala se aloca pentru activități 
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex: 
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, 
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe 
etc.). Aceasta finanțare va fi alocata 
departamentului din universitate sau institutului, 
care derulează proiectul finanțat de Comisia 
Europeană. 

 
Activitățile propuse trebuie sa conducă la 
consolidarea capacitații instituționale de a 
participa in mod susținut la noi competiții 
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont 
2020. 

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de 
CE de tip 
ERA Chair; 
Pentru restul 
instrumentelor 
de finanțare 
din Programul 
Orizont 2020: 
o 10% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de 
CE asociat 
instituției 
gazda din 
Romania in 
calitatea de 
coordonator 
al proiectului; 
o 7.5% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de 
CE asociat 
instituției 
gazda din 
Romania in 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

http://uefiscdi. 
gov.ro/articole 
/4440/Premier 
ea-participarii- 
la- 
Orizont2020.h 
tml 



 

  

 

 

 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Programul Naţional 
de Sprijin al 
României în 
sectorul vitivinicol 
2019-2023 

Creșterea 
competitivității 
producătorilor de 
vinuri, a performanței 
economice a 
întreprinderilor, 
precum și pentru 
perfecționarea 
tehnologiilor de 
vinificație prin care se 
obțin vinuri calitativ 
superioare 

Persoane juridice cu 
domiciliul fiscal în 
România 

 
Instituţii şi unităţi de 
cercetare-dezvoltare 
vitivinicolă, definite 
conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 

 
Persoane fizice autorizate, 
întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale 

 
Asociaţii de doi sau mai 
mulţi producători şi/sau 
organizaţii 
interprofesionale 

 promovarea vinurilor, prin submăsura de 
promovare a vinurilor produse în UE care 
constă în acţiuni de informare în statele 
membre, în scopul informării 
consumatorilor cu privire la consumul 
moderat de vin şi la schema de denumiri 
de origine controlată şi indicaţii geografice, 
precum şi submăsura de promovare în ţări 
terţe, în vederea îmbunătăţirii 
competitivităţii vinurilor cu denumire de 
origine controlată, indicaţie geografică sau 
a vinurilor pentru care se indică soiul viţei- 
de-vie; 

 restructurarea şi reconversia podgoriilor; 
 asigurarea recoltei; 
 investiţii; 
 distilarea subproduselor. 

 
Operațiunile principale din cadrul programului de 
investiții pentru care se acordă finanțare sunt: 

 
a) construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, 
a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare 
și a sălilor de degustare; 

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea 
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, 
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de 
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare; 

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a 
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, 
producției, ambalării, depozitării, pentru 
laboratoarele pentru controlul calității, pentru 
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare. 

- Minim 50% Depunere 
continuă 

http://www.api 
a.org.ro/ro/dir 
ectia-masuri- 
de-piata/viti- 
vinicole/progra 
mul-national- 
de-sprijin-in- 
sectorul- 
vitivinicol- 
2019-2023 



 

  

 

 

 

Finanțator Program 
de 
finanțar
e 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenstein 
și Norvegia 

Proiecte 
de 
mobilități 

Stabilirea de 
parteneriate între 
cercetătorii din 
Statele Donatoare și 
România în vederea 
dezvoltării de 
Proiecte colaborative 
de cercetare 

Cercetători din organizaţii 
de cercetare cu sediul în 
România sau în Norvegia 

Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele 
Donatoare și România în vederea dezvoltării de 
Proiecte colaborative de cercetare în următoarele 
arii tematice: 

 
 Energie 

 Mediu 

 Sănătate 

 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv 
studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială 

 TIC 

 Biotehnologie 

Maxim 1.200 
euro 

0% 20 
noiembrie 
2019 

https://uefiscdi 
.gov.ro/eea- 
proiecte-de- 
mobilitati 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 

RO-Energy – 
Apel pentru 
îmbunătățir
ea eficienței 
energetice 

Mai puțină energie 
obținută prin 
consumul de carbon 
și siguranță crescută 
a aprovizionării 

Instituții publice, IMM-uri, 
ONG-uri 
Parteneriate 

 
Principalele activități ale 
aplicantului au o strânsă 
legătură cu activitatea 
pentru care aplicația va fi 
depusă. 

 
Principala activitate 
desfășurată de Partener 
este strâns legată de 
activitatea pentru care 
acesta își va aduce 
contribuția în proiect. 

 Eficiența energetică în clădiri (deținute de 
entități neeconomice) 

 
 Eficiența energetică în industrie 

 
 Eficiența energetică în infrastructură 

 
 Eficiența energetică a produselor 

 
 Eficiența energetică în sectorul 

transporturilor 

Pentru 
Schema de 
granturi mici - 
Între 50.000 
euro și 
200.000 euro 

 
Pentru Apelul 
4: Între 
200.000 euro 
și 2.000.000 
euro 

Între 10% și 
90 % 

31 martie 
2020, ora 
14:00 

https://www.in 
novasjonnorg 
e.no/en/start- 
page/eea- 
norway- 
grants/Progra 
mmes/renewe 
able- 
energy/romani 
a/romania- 
energy/energy 
-efficiency- 
subpage/call/ 



 

  

 

 

 

Finanțator Program 
de 
finanțar
e 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Islanda, 
Liechtenstein
Norvegia 

Proiecte 
Colaborative 
de Cercetare 

Crearea de 
parteneriate între 
cercetătorii din 
România şi din 
Norvegia 

Consorţiu alcătuit din cel 
puţin o entitate legală din 
România şi una din 
Norvegia 

 
Promotorul de Proiect va 
trebui să fie o organizaţie 
de cercetare eligibilă din 
România. 

 
Partenerii eligibili pot fi 
organizaţii de cercetare 
sau companii cu sediul în 
România sau în Norvegia. 

Apelul de propuneri de proiecte va viza 
cercetarea fundamentală şi aplicativă în 
urmatoarele arii tematice: 

 Energie 

 Mediu 

 Sănătate 

 Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv 
studii de gen şi studii privind 
incluziunea socială 

 TIC 

 Biotehnologie 

Nu mai puţin de 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale programului vor fi dedicate proiectelor 
din cadrul topicii Roma inclusion  and 
empowerment. 

 
În lista finală a proiectelor care vor fi finanţate în 
cadrul ariei tematice “Ştiinţe Sociale şi Umaniste, 
inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea 
socială”, se vor reflecta studiile de gen şi cele 
privind incluziunea socială. 

 
Proiectele de cercetare vor include acţiuni 
dedicate privind explorarea potenţialului pentru 
viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din 
România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor 
de propuneri de proiecte finanţate la nivel 
european, precum şi din alte surse de finanţare 
internaţionale. 

Minim 
500.000 euro 

 
Maxim 
1.200.000 
euro 

0% 16 
decembrie 
2019 (4 
:00 PM 
ora 
României) 

https://uefiscdi 
.gov.ro/news- 
titlu 

 
https://uefiscdi 
.gov.ro/eea- 
grants- 
proiecte- 
colaborative- 
de-cercetare 

 
Sursa: www.adrcentru.ro        


