
Finanțări active decembrie 2018 – PROGRAME OPERAȚIONALE 

 

POR 2014 – 2020  

 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în 

domenii de specializare inteligentă 

1.1.B Parcuri științifice și tehnologice – termen 13 februarie 2019 
1.1.A Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) – termen 20 februarie 2019 
 

 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 

planurile de mobilitate urbană durabilă 

4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă – termen 31 decembrie 2018 
 

OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau 

neutilizate din muncipiile reședință de județ 

4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate 
din muncipiile reşedinţă de judeţ – termen 31 decembrie 2018 
 

OS 4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în 

municipiile reședință de județ din România 

4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în 
municipiile reședință de județ din România – termen 31 decembrie 2018 
 

OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie 

şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie – 
termen 31 decembrie 2018 
 

OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă 

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale – termen 31 decembrie 2018 
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 Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

OS 7.1 Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice 

7.1 Turism - ITI Delta Dunării – termen 19 februarie 2019 
 

 Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

10.1 Învățământ preșcolar și învățământ obligatoriu - apel dedicat MEN – termen 31 decembrie 
2020 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

 Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs 

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

2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare – termen 
31 decembrie 2023 

 

OS 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

5.2 Implementare SDL în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație 
de până la 20.000 locuitori – termen 29 decembrie 2018 

 

 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă 
durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de 
educație 
 
3.1 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 
persoane din mediul rural – termen 14 ianuarie 2019 
 
 

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma 
 

3.2 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 
persoane din mediul rural – termen 14 ianuarie 2019 
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OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de 
subzistență și semi-subzistență 
 
3.3 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 
persoane din mediul rural – termen 14 ianuarie 2019 
 
 
OS 3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu 
accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, 
persoanelor cu nivel redus de educație 
 

3.4 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 
persoane din mediul rural – termen 14 ianuarie 2019 
 
 

OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând 
minorităţii roma 
 

3.5 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 

persoane din mediul rural - termen 14 ianuarie 2019 

 

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în 

special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență 

 

3.6 Programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, 

persoane din mediul rural - termen 14 ianuarie 2019 

 

OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi 

instrumente /sisteme /proceduri / servicii /mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii/ corelarea 

cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei 

de date privind tinerii NEETs. 

3.10 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO) - apel non-competitiv – termen 31 
decembrie 2018. 
 

 
 
OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor 

oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

3.11 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO) - apel non-competitiv – termen 31 
decembrie 2018 
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OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor 

economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților   

3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - termen 25 
ianuarie 2019. 
 
3.12 Inovare prin formare – termen 15 ianuarie 2019 
 
 
 
 
 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

 

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale /medicale /socio-profesionale /de formare profesională adecvate nevoilor specifice 

4.4 Sprijin pentru victimele violenței domestice – termen 17 ianuarie 2019 
 
 
OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 

orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru 

principalele patologii 

4.9 Screening cancer colorectal - etapa I – termen 20 ianuarie 2019 
 
 

OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții 
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii 
pe termen lung 
 

4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – termen 29 martie 2019 

 

 

OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră 

auto-sustenabilă 

4.16 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – termen 15 ianuarie 2019 

 

 

 

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

OS 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

5.2 Implementare SDL în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație 
de până la 20.000 locuitori – termen 29 martie 2019 
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 Axa prioritară 6: Educație și competențe 

OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar 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 

6.2 Educație de calitate în creșe la nivel național – 30 decembrie 2019 
 

 

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 

minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic 

6.3 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – termen 30 decembrie 2020 
 

 

OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe 

utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare 

6.5 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – 20 decembrie 2020 

 

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 

vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 

școli incluzive 

6.6 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial – termen 30 decembrie 2020 

6.6 Educație de calitate în creșe la nivel național – termen 30 decembrie 2019 

 

 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

 Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 
 

OS 1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de 

management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar 

1.3 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar (IP 10/2018) 

-termen limită depunere fișe de proiect 20.09.2019, termen depunere aplicații 20 decembrie 2019. 
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Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

 

 Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 

competitivității economice și dezvoltării afacerilor 
 

Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al 

Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale – toate au termen 29 decembrie 2023 

1.1.3 - RO-ECSEL –  
1.1.3 - FINALIST-IMM 
1.1.3 - COMPLEMENT 
1.1.3 - RO-EIT 
1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC 
1.1.3 - CATEDRE-ERA 
1.1.3 - TEAMING  

 

 

 Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitive 

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere 
2.2.1 Clustere – termen 11 martie 2019 

 

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate 

serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, 

dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open şi Big Data 

2.3.1 Secțiunea Big Data – termen 31 decembrie 2020 
2.3.1 PROIECTE FAZATE– termen 31 decembrie 2020 
2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Interoperabilitate– termen 31 decembrie 2020 
2.3.1 Secțiunea E-guvernare - Evenimente de viață 
2.3.1 Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice – termen 
25 februarie 2019 
2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Open Data – termen 31 decembrie 2020 
 
 

Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice 

2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – termen 31 
ianuarie 2019 
Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul        
e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură   
2.3.3 Secțiunea E-CULTURĂ - termen 31 decembrie 2020 
2.3.3 E-educație – termen 31 decembrie 2020 
2.3.3 Secțiunea E-SĂNĂTATE – 31 decembrie 2023 
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Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 

 Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a 

metroului 

OS 1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală 

1.1.  Dezvoltare TEN-T centrală – rutier – termen 31 decembrie 2018 

 

OS 1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală 
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală – feroviar – termen 31 decembrie 2018 

 

OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov 

1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou – termen 31 decembrie 2018 
 
 
 Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 

durabil şi eficient 

OS 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T 
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere – termen 31 decembrie 2018 
 

OS 2.2Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T 
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere – termen 31 decembrie 2018 
 
 

OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea 
impactului transporturilor asupra mediului 
2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de 
transport - proiecte fazate – termen 31 decembrie 2018 
 
 

OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională 
2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațională – termen 31 decembrie 2018 
 
 

OS 2.7 Creşterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar 
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar– termen 31 decembrie 2018 
 

 

 Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor 

OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deșeurilor în România 

3.1 Gestionarea deșeurilor – termen 31 decembrie 2018 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-52
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-52
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/95/poim-1-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/95/poim-1-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/96/poim-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/96/poim-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/97/poim-1-4
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-53
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-53
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/98/poim-2-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/98/poim-2-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/122/poim-2-5
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/122/poim-2-5
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/123/poim-2-6
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/100/poim-2-7
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-54
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-54
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/21/poim-3-1


OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de 

asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației 

3.2 Apă și apă uzată - laborator național – termen 31 decembrie 2018 
 

 Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor 

degradate 

4.1 Refacerea ecosistemelor degradate – termen 31 decembrie 2020 
 

OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național 

4.2 Calitatea aerului – termen 31 decembrie 2018 
 

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric 

4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – termen 31 decembrie 2020 
 

 Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale 
asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi 
eroziune costieră 
5.1 Managementul riscului la inundații și eroziune costieră – termen 2 iulie 2019 
OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor 
de intervenție 
 

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor 
de intervenție 
5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre – termen 25 iunie 2019 
 
 Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal) – ambele au termen 1 iulie 2019 

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

biogaz, geotermal) - sectorul producţie 
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OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali 

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali – termen 1 iulie 2019 

 

OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

6.3 Măsurare inteligentă a consumului de energie la consumatori casnici - termen 1 iulie 2019 
 

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă 

eficienţă 

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de 
înaltă eficienţă – termen 1 iulie 2019 
 

 Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice 

şi gazelor naturale 

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din 

resurse regenerabile 

8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor – termen 31 martie 2019 

 

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 

cu alte state vecine 

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale 
cu alte state vecine – termen 31 martie 2019 
 

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020 

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere 

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe  

M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultură 

 

PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP 

OS 3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacităţii 

instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor administrative – ambele 

cu termen 31 decembrie 2018 

M VI.1 Control și executare 
M VI.2 Colectarea datelor 
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https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/136/poim-6-3
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/216/poim-6-4
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/216/poim-6-4
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-59
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare#po-axa-59
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/110/poim-8-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/110/poim-8-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/111/poim-8-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/111/poim-8-2
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime#po-axa-107
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime#po-axa-107
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/234/popam-pu2-m-ii-5-b
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/234/popam-pu2-m-ii-5-b
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime#po-axa-108
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/238/popam-pu3-m-vi-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/238/popam-pu3-m-vi-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/241/popam-pu3-m-vi-2


Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020  

Programul RO - BMN 2014 - 2020 își propune îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile 

din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului. 

Aria eligibilă a programului: 

România: Regiunea Sud-Est 

Bulgaria: regiunile Severoiztochen și Yugoiztochen 

Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki 

Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, 

Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 

Rusia: regiunea Rostov, Ținutul Krasnodar, Republica Adîgheia. 

Ucraina - regiunile: Odesa, Mikolaiv, Herson, Zaporijia şi Donețk, Republica Autonomă Crimeea, 

Municipiul Sevastopol. 

Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan*: întreg teritoriul. 

*Azerbaijan și-a anunțat retragerea din Program în luna mai 2015. 

 

Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre 

PI 1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură – 

termen 31 ianuarie 2019. 

PI 1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi 

a celor conexe – termen 31 ianuarie 2019. 

 

Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni 

comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre 

PI 2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului - termen 31 ianuarie 2019. 

PI 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile 

maritime şi riverane - termen 31 ianuarie 2019. 

Perioada de depunere pentru toate prioritățile celor două obiective tematice: 

01.10.2018 – 31.01.2019 

https://blacksea-cbc.net/  

 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/14/programul-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020#po-axa-83
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/14/programul-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020#po-axa-84
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/14/programul-operational-comun-bazinul-marii-negre-2014-2020#po-axa-84
https://blacksea-cbc.net/


Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 

Măsura 3: Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare 
Submăsura 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate 
3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate – termen 31 dec. 2018 
 

Măsura 4: Investiții în active fizice  
Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole 
4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – termen 31 ianuarie 
2019 
 4.2 GBER - MINIMIS - Servicii de consultanță în implementarea proiectelor de investiții pentru 
procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă 
sM 4.2 – termen 31 decembrie 2018 
 
Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor 
Submăsura 6.3 Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici – 
ambele au termen 31 decembrie 2018 
6.3 Dezvoltarea fermelor mici 
6.3 Dezvoltarea fermelor mici - ITI Delta Dunării 

 

 

Programul transnațional Dunăre – INTERREG, a treia cerere de propuneri de proiecte 

Sunt avute în vedere 4 priorități importante pentru regiunea Dunării: 
 
Axa prioritară 1: O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă social – bugetul alocat 15.502.383,79 €  
 

Obiectivul specific 1.1 „imbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare” – restricționat la: – servicii 
inovatoare, cu accent pe consolidarea ocuparii forței de muncă prin intermediul politicilor publice inovatoare 
(autoritățile naționale sau regionale ar trebui să preia initiațiva) și industriile creative (cu accent puternic 
pe regenerarea urbană inovatoare prin centrele/hub-urile de servicii).  
 

Obiectivul specific 1.2: „Creșterea competențelor pentru inovare socială și afaceri” – restricționat la: – 
întărirea capacității așa-numitelor organizații de sprijin pentru a oferi formare antreprenorială inovatoare și 
educație în cadrul economiei bazate pe cunoaștere; -dezvoltarea de servicii sociale inovatoare capabile să 
răspundă mai bine nevoilor sociale și să furnizeze servicii de interes general. 
 

Axa prioritară 2: O regiune a Dunării responsabilă cultural și față de mediu – 18.988.035,78 €  
 

Obiectivul specific 2.1: „Consolidarea gestionării transnaționale a apei și prevenirea riscului de inundații” – 
restricționat la: – gestionarea calității apei, de ex. politici integrate, strategii, solutii, masuri de reducere a 
poluarii cu substante periculoase, imbunatatirea calitatii apelor (de suprafata si de sol) din zona Dunarii si 
a bazinelor subterane relevante transfrontaliere; – solutii mai eficiente de tratare a apelor reziduale care 
pot avea impact transnational; 
– managementul integrat al resurselor de apa subterana; – gestionarea resurselor de apa din punct de 
vedere al aspectelor cantitative (utilizarea echilibrata, coordonarea si cooperarea intersectoriala) care au 
impact transnational, etc.; 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-116
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/421/pndr-sm-3-1
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/421/pndr-sm-3-1
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-39
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/55/pndr-sm-4-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/55/pndr-sm-4-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/131/pndr-sm-4-2-gber-minimis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/131/pndr-sm-4-2-gber-minimis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/131/pndr-sm-4-2-gber-minimis
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/131/pndr-sm-4-2-gber-minimis
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala#po-axa-40
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/72/pndr-sm-6-3
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/72/pndr-sm-6-3
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/204/pndr-sm-6-3-iti-dd
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/204/pndr-sm-6-3-iti-dd


– abordare strategica privind masurile operationale armonizate si coordonate de prevenire a inundatiilor 
(de exemplu, coordonarea intersectoriala, inclusiv energia hidroelectrica, navigatia, etc.) pentru râurile 
(bazinele) transnationale relevante.  
 

Obiectivul specific 2.2: „Promovarea utilizarii sustenabile a patrimoniului natural si cultural si a resurselor”. 
Obiectivul specific 2.3: „Promovarea restaurarii si gestionarii coridoarelor ecologice”. 
Obiectivul specific 2.4: „imbunatatirea pregatirii pentru gestionarea riscurilor de mediu”. 
 
Axa prioritara 3: O regiune a Dunarii responsabila energetic si mai bine conectata – 12.827.512,13 €  
 

Obiectivul specific 3.1: „Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesului echilibrat in 
zonele urbane si rurale” – restrictionat la: – coridoare de transport care traverseaza regiunea Dunarii; – 
trasee de ciclism care traverseaza regiunea Dunarii; – inter-si multimodalitate, inclusiv dezvoltarea 
legaturilor portuare cu transportul rutier si feroviar pentru imbunatatirea lanturilor de transport  
Obiectivul specific 3.2: „imbunatatirea securitatii energetice si a eficientei energetice”. 
 
 

Axa prioritara 4: O regiune a Dunarii bine guvernata – 12.027.371,03 €  
 
Obiectivul specific 4.1 „imbunatatirea capacitatilor institutionale pentru a face fata provocarilor societale 
majore”. 

Tari eligibile 
 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Germania – cu 2 landuri: Baden‐
Württemberg si Bavaria -, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria) si 5 state terte (Bosnia si Herzegovina, 

Republica Moldova, Muntenegru, Serbia si Ucraina – cu 4 provincii/oblastii: Chernivetska, Ivano‐Frankiviska, 
Zakarpatska, Odessa). 

Buget 
Bugetul total al cererii: 59.345.302,73 €.  
Banii pentru Programul Transnational Dunare sunt alocati din 3 surse de finantare: FEDR, IPA (Instrumentul 
pentru Pre-aderare) si IEV (Instrumentul European pentru Vecinatate) la care se adauga constributiile 
nationale. Ratele de cofinantare (pentru statele membre): prioritatile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinantare 
nationala 
 

Parteneri eligibili 
 entitati publice locale, regionale, nationale, incluzând GECT, organizatii internationale si entitati private 
(camere de comert, asociatii, ONG-uri, companii, etc.). Parteneriatele trebuie sa fie formate din minimum 3 
parteneri din 3 tari eligibile, dar, potrivit experientelor trecute, un parteneriat viabil poate avea intre 8-15 
parteneri din 6-8 tari. 

 
Contact: 
Tel.: +4 0372 111 305 
Fax: +4 0372 111 456  
E-mail: alina.mihalache@mdrap.ro 
Website: www.interreg-danube.eu 
 

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals   

 

mailto:alina.mihalache@mdrap.ro
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals


Alte finanțări:  

Start-Up Nation 2018-2019 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri va deschide aplicația electronică de înscriere în 
programul Start-Up Nation 2018-2019, joi, 27 decembrie 2018, ora 11:00, pe site-ul 
aippimm.ro. 
 
Vor fi acordate fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei (43.000 de euro) unor 
firme private mici si mijlocii. 
 

 

Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societățile înființate după data de 
30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producției, industriilor creative, serviciilor și 
comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă 
cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin doi 
ani după finalizarea implementării proiectului. 
Bugetul total al programului, in noua editie, va fi d e 2 miliarde de lei (circa 430 de milioane de 
euro), care trebuie asigurati prin bugetul de stat, bani care ar urma sa se imparta la maximum 
10.000 de firme mici si mijlocii, conform procedurii de implementare a programului. 

Aplicatia va ramâne deschisa timp de 30 de zile lucratoare. Alocatia financiara nerambursabila, 
de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile 
(inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului. 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-start-up-nation-2018/anunt-lansare-start-

up-nation/  

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-start-up-nation-2018/  

 

 

Fondul pentru azil, migrație și integrare  
Apel pentru integrarea resortisanților statelor terțe – finanțator Comisia Europeană 
 

Beneficiari eligibili: 
 
- persoane juridice stabilite într-un stat membru participant la FAMI 
- organisme publice (inclusiv autorități locale, servicii publice de ocupare a forței de muncă, 

servicii de tineret și instituții de învățământ) 
- entități non-profit, organizații internaționale 
 

 

 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-start-up-nation-2018/anunt-lansare-start-up-nation/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-start-up-nation-2018/anunt-lansare-start-up-nation/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-start-up-nation-2018/


Priorități: 

Prioritatea 1: Rețele locale și regionale pentru integrarea resortisanților țărilor terțe 

- Facilitarea transferului de cunoștințe privind integrarea între autoritățile locale și regionale prin 

crearea unor rețele la nivelul UE între autoritățile locale și regionale; 

- Dezvoltarea de proiecte și activități concrete privind integrarea la nivelul local sau regional, 

pentru care ar putea fi util un sprijin acordat de o autoritate locală sau regională care are 

experiență în proiecte similare; 

- Promovarea schimbului de cunoștințe pe tema integrării, între societatea-gazdă și migranți;   

- Facilitarea diseminării de know-how și bune practici între partenerii rețelei. 

 

Prioritatea 2: Proiecte de migrație cu țări terțe 

-Promovarea forței de muncă și formării profesionale specifice între țările terțe și statele membre 
UE, implicând angajatori, alți parteneri economici și sociali și societatea civilă; 
-Dezvoltarea de acțiuni pentru a obține o mai bună corelare între competențele și cerințele de pe 
piețele forței de muncă din UE, în strânsă cooperare cu toți actorii relevanți ai pieței muncii, 
inclusiv angajatori, camere de comerț și industrie, organizații naționale de afaceri, sindicate, 
inclusiv universități și rețele care oferă formare profesională și societatea civilă; 
-Schimbul de cunoștințe și experiență privind acțiunile de succes pentru promovarea migrației 
legale în UE, ținând seama de nevoile migranților, ale societăților gazdă și ale țărilor de origine. 
 
Prioritatea 3: Integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane 

-Îmbunătățirea integrării victimelor traficului de persoane din țările terțe în societatea gazdă, 
ținând seama de nevoile individuale ale victimelor și identificarea de soluții durabile și de prevenire 
a acestuia; 
-Facilitarea reîntoarcerii în siguranță, în mod voluntar a victimelor traficului de persoane din țările 
terțe și identificarea unor soluții durabile și de prevenție a traficului de persoane; 
-Asigurarea unor soluții durabile pentru copiii victime ale traficului de persoane din țările terțe și 
prevenirea repatrierii lor. 
 

Prioritatea 4: Îngrijirea minorilor migranți, inclusiv minorii neînsoțiți 

-Obiectivele acestei priorități sunt de a finanța proiecte care vizează schimbul de bune practici 

și/sau furnizarea de formare profesională necesară în vederea sprijinirii implementării/ 

extinderii/îmbunătățirii sistemelor alternative de îngrijire (îngrijirea familială sau asistența 

maternală sau cămine de îngrijire supravegheate) sau de alternative eficiente la detenție. 

Prioritatea 5: Implicarea comunităților diasporei în creșterea nivelului de conștientizare 

-Angrenarea și mobilizarea vocii comunităților din diasporă în spațiul UE prin furnizarea de 
informații și creșterea gradului de conștientizare cu privire la fenomenul de migrație și prin 
informarea cu privire la oportunitățile programelor de reîntoarcere voluntară și de reintegrare. 
-Campanii de comunicare și activități care oferă informații exacte, fiabile, sigure și echilibrate cu 
privire la riscurile migrației ilegale și a contrabandei migranților. 



-Consolidarea cooperării dintre actori precum guvernele/consiliile locale, organizațiile societății 
civile, companiile private și, dacă este cazul, țările terțe, cu privire la cele mai bune modalități de 
a se implica în comunitățile diasporei ca reprezentanți ai conaționalilor care intenționează să vină 
în Europa în mod neregulat. 

Intensitate maximă a ajutorului acordat 

P1: între 1.000.000 € și 2.000.000 € 

P2: între 750.000 € și 2.000.000 € 

P3: între 250.000 € și 400.000 € 

P4:  între 250.000 € și 600 000 € 

P5: 250.000 € și 500 000 €. 

Termen limită de depunere – 31 ianuarie 2019, ora 17 CET. 

 

 

 

Apel de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” 

finanțare prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

Obiectivul programului -  creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din 

România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație 

de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. 

Beneficiari eligibili: entităţi publice și organizaţii neguvernamentale. 

Parteneri eligibili: 

-din România: entități publice, asociații ale autorităților locale și organizații neguvernamentale 

înființate ca persoane juridice în România, inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL) 

-din Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum 

și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Norvegia 

Proiectele derulate în parteneriat cu entități din România și/sau Norvegia sunt încurajate și vor 

primi punctaj specific în evaluare. 

Finanțare acordată - între 500.000 Euro și 1.500.000 Euro. 

Termen limită de depunere – 4 aprilie 2019. 

http://frds.ro/index.php?id=138  

 

http://frds.ro/index.php?id=138


Innovation Norway - Apel de Proiecte în cadrul Programului  
„Dialog social - muncă decentă" – prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 
 

Obiectivul programului constă în întărirea cooperării tripartite între organizațiile patronale, 

sindicate și autorități publice și promovarea muncii decente. Acesta va sprijini dialogul social, va 

avea în vedere ca Statele Beneficiare să fi mai bine pregătite în confruntarea cu consecințele 

generate de rata ridicată de șomaj, dar și pentru a stabili practici pentru o muncă decentă și va 

îmbunătăți aplicărea legislației și politicilor privind munca decentă și dialogul social. 

Totodată, programul va urmări să stimuleze și să dezvolte o cooperare bilaterală de lungă durată 

între Norvegia și toate Statele Beneficiare ce sunt incluse în program: Bulgaria, Croația, Cipru, 

Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. 

Solicitanți sau parteneri în proiect: partenerii sociali (organizațiile patronale și sindicatele), 

autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de 

cooperarea tripartite, organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor 

promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartite. 

Entitățile norvegiene sunt eligibile ca solicitanți doar în parteneriat cu cel puțin o persoană juridică 

stabilită în România. 

Pe lângă aceștia, pot aplica în calitate de parteneri, următoarele entități constituite ca persoane 

juridice în România sau în Norvegia:  asociațiile de afaceri și organizațiile care reprezintă agenda 

privind munca decentă, companii care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind 

munca decentă, ONG-urile care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind muncă 

decentă, instituții de învățământ și cercetare care pot oferi formare în domeniul dialogului social 

și/sau al aspectelor legate de munca decentă. 

Finanțare acordată - între 50.000 Euro și 400.000 Euro. 

Termen limită de depunere – 7 februarie 2019, ora 13,00. 

https://www.eeagrants.ro  

 

 

Innovation Norway -Apel de proiecte dedicat energiei regenerabile în România 
prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 

 
Obiectivul programului - „Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranță sporită 

a aprovizionării” - stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia și România și totodată încurajează parteneriatele bilaterale de proiecte. 

Apelul 1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Hidrocentrale 
Apelul 2: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Energie geotermală 
Apelul 3: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile”-Energia regenerabilă din alte 
surse 

https://www.eeagrants.ro/


Beneficiari și parteneri:  

Pentru Apelul 1 și Apelul 2: 

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană 

juridică în România; 

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană 

juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România. 

Pentru Apelul 3 și schema de granturi mici: 

IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activitate economică); 

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în 

Norvegia sau România. 

 

Finanțare acordată: 

Pentru Apelul 1, Apelul 2, Apelul 3: între 200.000 euro și 2.000.000 euro. 

Pentru schema de granturi mici: între de 50 000 euro și 200.000 euro. 

 

Termen limită de depunere  - 14 martie 2019, ora 14:00. 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-

energy/romania/res-calls/ 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/

