
Cereri de candidatura pentru evenimentul  
„Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor” 

 

Comitetul Regiunilor si Comisia Europeana au lansat cea de-a 17-a editie a 
evenimentului „Saptamâna europeana a regiunilor si oraselor”(EWRC), manifestare 
declarata cel mai mare eveniment institutional la nivel european (7.000 de 
participanti anul trecut), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 7 – 10 octombrie 
2019. 
Editia 2019 se va desfasura sub titlul generic: „Regiunile si orasele: piloni ai viitorului Uniunii 
europene”. Programul oficial al evenimentului va fi conceput în jurul prioritatilor tematice 
identificate printr-un sondaj public online realizat pâna la 18 ianuarie 2019. 

Primele trei tematici de interes, decise prin vot de participantii la sondaj, sunt: 
1) Viitorul UE si rolul regiunilor si oraselor; 
2) O Europa mai aproape de cetatean; 
3) O Europa mai verde/ecologica.  

Alte teme de interes mai sunt cele care privesc Europa sociala, conectivitatea si specializarea 
inteligenta, dar acestea au prezentat un interes mai mic pentru cei care au votat. 

Tipurile de evenimente la care se poate depune o candidatura: 
 sesiuni de discutii EURegions; 
 dezbateri sub forma întâlnirilor întrebari/raspunsuri pe teme propuse; 
 laboratoare participative; 
 ateliere si mese rotunde; 
 expozitii; 
 degustari de produse traditonale locale/regionale 
Termenul-limita pentru depunerea candidaturilor: 29 martie 2019. 
 
Cine este eligibil si cum se poate participa: 
Sunt invitate sa-si prezinte candidatura pentru participare administratiile locale, judetene si 
regionale, structurile de tip GECT, universitatile, mass-media, companiile, alte entitati publice si 
private din Europa, etc.; se poate participa în 2 feluri: a) prin organizarea unor parteneriate 
regionale si b) individual, ca entitate considerata partener al evenimentului, prin organizarea 
oricarui tip de activitate din cele 6 enumerate mai sus. 

Evenimentele de la Bruxelles se vor organiza în 3 tipuri de locatii: 
 ale parteneriatelor regionale, 
 la centrul de conferinte THE SQUARE, 
 la Comitetul Regiunilor. 
 
Conditiile pentru eligibilitatea unui parteneriat regional, în calitate de organizator al 
unei dezbateri, sunt, în linii mari, neschimbate fata de editiile anterioare: 
 parteneriatul trebuie sa fie constituit din minimum 4 si maximum 10 parteneri 

(judete/orase/regiuni implicate în managementul/implementarea fondurilor structurale si de 
investitii) si sa reprezinte cel putin 4 state membre ale UE; 

 sa fie desemnat un partener coordonator dintr-un stat membru al UE; 



 sa fie organizat un eveniment la Bruxelles, dupa tipul celor mentionate mai sus; 
 orasele participante trebuie sa fie capitala unui stat membru sau a unei unitati administrativ-

teritoriale de nivel NUTS 1, 2 sau 3; 
 regiunile si orasele din aceeasi tara, pentru fiecare parteneriat regional, nu ar trebui sa 

reprezinte mai mult de o treime din parteneri; 
 regiunile si orasele sunt încurajate sa coopereze cu parteneri cu care nu au mai colaborat la 

alte editii. 
http://uncjr.ro/oportunitate/Lansarea-cererilor-de-candidatura-pentru-evenimentul-Saptamana-

Europeana-a-Regiunilor-si-Oraselor-editia-a-17-a-7-10-octombrie-2019-840  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

http://uncjr.ro/oportunitate/Lansarea-cererilor-de-candidatura-pentru-evenimentul-Saptamana-Europeana-a-Regiunilor-si-Oraselor-editia-a-17-a-7-10-octombrie-2019-840
http://uncjr.ro/oportunitate/Lansarea-cererilor-de-candidatura-pentru-evenimentul-Saptamana-Europeana-a-Regiunilor-si-Oraselor-editia-a-17-a-7-10-octombrie-2019-840


AM POIM publica spre consultare GS CS conditii specifice de accesare a 

fondurilor pentru consolidarea capacitatii de reactie in caz de dezastre, 

Obiectivul Specific 5.2 

 
Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Infrastructura Mare, publica in consultare publica proiectul 
Ghidului Solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea 
capacitatii de reactie in caz de dezastre, Obiectivul Specific 5.2 „Cresterea nivelului 
de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de 
interventie” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). 
 

Finantarea proiectelor in cadrul Obiectivul Specific 5.2 „Cresterea nivelului de pregatire pentru o 
reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie” vizeaza promovarea masurilor 
de crestere a capacitatii de interventie in caz de dezastre. 

Bugetul limita al apelului este de 750 mil.euro. 
 

Va rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra privind imbunatatirea documentelor mai sus 
mentionate, la adresa de e-mail: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro pâna la data de 14 decembrie 
2018. 

Apelul de proiecte va fi deschis ulterior aprobarii Ghidului Solicitantului conditii specifice e 
accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatii de reactie in caz de dezastre, Obiectivul 
Specific 5.2 „Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a 
echipajelor de interventie” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole 

Comisia Europeana a lansat la 15 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2019 
„Programe simple – promovarea produselor agricole.  
Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole 
puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte in conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”. 

Obiective 
Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului 
agricol al Uniunii. 

Obiectivele specifice: 
 cresterea gradului de constientizare a meritelor produselor agricole din Uniune si a standardelor 

ridicate aplicabile metodelor de productie in Uniune; 
 cresterea competitivitatii si a consumului produselor agricole din Uniune si ale anumitor produse 

alimentare si cresterea renumelui lor atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii; 
 cresterea gradului de constientizare si de recunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii; 
 cresterea cotei de piata a produselor agricole din Uniune si a anumitor produse alimentare, in 

special prin concentrarea asupra pietelor din tarile terte care au cel mai mare potential de 
crestere; 

 restabilirea conditiilor normale de pe piata in eventualitatea unei tulburari grave a pietei, a 
pierderii increderii consumatorilor sau a altor probleme specifice. 

Actiuni concrete eligibile 
 gestionarea proiectului, 
 relatii publice, 
 site, platforme de comunicare sociala, 
 publicitate, 
 instrumente de comunicare, 
 evenimente (standuri la targuri comerciale, seminarii, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare 

pentru comert/bucatari, activitati in scoli, campanii saptamanale in restaurante, sponsorizare 
de evenimente, vizite de studiu in Europa), 

 promovare la punctul de desfacere (zile de degustare, alte categorii, publicitate la punctele de 
desfacere, promovare in publicatii ale comerciantilor, etc.) 

 
Solicitanti eligibili - Organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru 
si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza, organizatii de producatori sau asociatii, 
organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de 
promovare pentru produsele agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa 
indeplineasca o misiune de serviciu public in acest sector, etc. 
 
Buget - 95.000.000 euro, cofinantare de 70% in cazul programelor simple pe piata interna si 
80% in tarile terte. 

Termen limita - 16 aprilie 2019, (orele 17:00 la Luxemburg, sediul CHAFEA). 

 



Institutie responsabila 
Agentiei Executive pentru Consumatori, Sanatate, Agricultura si Alimente – „Chafea” (sediul la 
Luxemburg) i s-a incredintat de catre Comisia Europeana gestionarea anumitor parti ale actiunilor 
de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in 
tarile terte, inclusiv lansarea de cereri de propuneri si evaluarea propunerilor pentru programele 
simple. 

Pentru intrebari care nu sunt legate de IT, serviciul de asistenta al Chafea este disponibil 
la: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, pana la 2 aprilie a.c., iar raspunsurile la intrebarile 
trimise vor fi formulate pana cel mai tarziu 9 aprilie a.c. 

Pe site-ul Chafea sunt publicate intrebarile frecvente referitoare la aceasta cerere:   
https://ec.europa.eu/chafea/agri/  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip


Kaufland România dă startul primului program de susținere a ONG-urilor 

mici, care oferă societății civile finanțări de 500.000 de euro 

Kaufland România, în colaborare cu Asociația Act For Tomorrow, lansează 
programul START ONG – primul și singurul program de finanțare dedicat ONG-
urilor mici sau a celor aflate la început de drum. 

 Finanțarea totală acordată de Kaufland România pentru dezvoltarea micilor ONG-uri este 
de 500.000 de euro, prin susținerea a peste 100 de proiecte în 2019. 

 De la 1 martie 2019, pot să aplice la START ONG organizațiile non-guvernamentale mici 
sau înființate în 2019, dar și instituțiipublice din sfere precum educația (de exemplu 
grădinițe, școli) și cu rol social (cantine publice, centrele pentru persoane vârstnice și 
copii). Acestea pot înscrie proiecte din domeniile educație, mediu, 
sănătate, social și cultură și pot obține finanțări de până la 10.000 de euro fiecare. 

 Condițiile pentru eligibilitate sunt disponibile pe  www.startong.ro. Tot pe această 
platformă trebuie înregistrate proiectele propuse pentru finanțare, urmând regulamentul 
și indicațiile din platformă. Evaluarea proiectelor se va face de către un juriu format de 
Asociația Act For Tomorrow, în ordinea solicitărilor primite până la epuizarea bugetului 
lunar, iar restul proiectelor neevaluate vor putea fi înscrise în competiție în următoarele 
apeluri lunare. 

START ONG se desfăşoară prin intermediul a nouă runde succesive de apeluri de 
proiecte, care vor fi lansate pe tot parcursul anului, începând cu data de 1 a fiecărei luni 
calendaristice, iar primul apel va fi accesibil din 1 martie 2019. 

Programul creat de Kaufland România are trei praguri de finanțare: 

·         pragul I, cu o valoare de până la  1000 de euro 

·         pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1000 și 5000 de euro 

·         pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5000 și 10.000 de euro. 

 ,,Bunătatea este singura investiție care nu dă niciodată greș. Lucrând în strânsă legătură cu societatea 
civilă, sprijinind-o și văzând cum contribuie ea la dezvoltarea comunității, ne-am convins că această 
afirmație a unui celebru filosof este adevărată. Responsabilitatea socială și față de mediul înconjurător 
este prioritatea noastră, așa că ducem susținerea societății civile la următorul nivel. Astfel, am 
creat START ONG, care ne permite să investim în dezvoltarea ONG-urilor mai «tinere» și să le 
susținem ideile.’’, a spus Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. 

 Mai multe informații legate de regulamentul programului, criterii de eligibilitate și 
evaluare sunt disponibile pe site-ul www.startong.ro 

 
 
 

http://www.startong.ro/
http://www.startong.ro/


A FOST APROBATA LANSAREA CELUI DE-AL DOILEA APEL PENTRU GRUPUL 
VULNERABIL "COPII" 

 

 

A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil „copii” în cadrul 

O.S. 8.3 C, atât la nivel național cât și în zona de Investiție Teritorială Integrată Delta 

Dunării, „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C,Grup vulnerabil: copii, din cadrul 

Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 

8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale” a fost aprobat astăzi, 01.02.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administrației publice, interimar, și va fi publicat în site-ul 

programului. 

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte 

P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, 

modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, 

criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a 

proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare 

de către solicitanți. 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. 

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data 

publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de 

finanțare o perioadă de patru luni. 

Apelul e de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista de 

centre de plasament ce urmează să fie închise elaborată de Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/


Fondul Român de Dezvoltare Socială – Schema de granturi mici 

“Acces la finanțare” 

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat 
din Granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021, a lansat in data de 5 februarie 2019 schema de 
granturi mici "Acces la finantare". 

Schema de grant are ca obiectiv cresterea capacitatii autoritatilor locale de a obtine finantari 
pentru implementarea masurilor prevazute in strategiile si planurile locale de dezvoltare, vizand 
dezvoltarea locala si reducerea saraciei in comunitati sarace, izolate, marginalizate. In acest 
context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanta elaborarea de documentatii 
tehnice in vederea realizarii de investitii comunitare, constand ȋn construirea/ extinderea/ 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizeaza infrastructura pentru servicii 
sociale, pentru educatie, sanatate, ocuparea fortei de munca), infrastructurii destinate alimentarii 
cu apa (proiecte ce vizeaza asigurarea alimentarii cu apa a unitatilor care furnizeaza servicii 
sociale), infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizeaza evacuarea apelor uzate pentru unitatile 
care furnizeaza servicii sociale), a drumurilor, podurilor si podetelor (proiecte ce vizeaza drumuri 
de interes judetean, drumuri de interes local, poduri si podete ce faciliteaza grupurilor 
defavorizate accesul la servicii sociale), respectiv a locuintelor (proiecte ce vizeaza locuinte 
sociale). 

Promotorii de proiect eligibili sunt autoritati ale administratiei publice locale, respectiv comune, 
orase (inclusiv municipii) si judete pe teritoriul carora se afla comunitati marginalizate rurale sau 
mic-urbane (cu pana la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de saracie sau excluziune 
sociala, care vor beneficia de investitiile care urmeaza a fi realizate prin finantarea ulterioara ce 
va fi obtinuta de beneficiarii schemei de grant. 

In total, suma alocata acestei scheme de grant este de 1.000.000 de euro si provine din Granturile 
SEE 2014 - 2021 (85%) si cofinantarea publica (15%). Valoarea minima a grantului care poate fi 
solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maxima este de 40.000 de euro. Termenul limita de 
depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019. 

http://frds.ro/uploads/files/SGM2/Text%20SGS%20_%232_RO_Acces_la_finantare.pdf  

 

http://frds.ro/uploads/files/SGM2/Ghidul_aplicantului_SGM2.pdf  

 

  

 

 

 

http://frds.ro/uploads/files/SGM2/Text%20SGS%20_%232_RO_Acces_la_finantare.pdf
http://frds.ro/uploads/files/SGM2/Ghidul_aplicantului_SGM2.pdf


A fost lansat apelul de înscriere în Competiția Națională pentru 
obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția 2019 

  

Ministerul Educaţiei Naționale a lansat apelul național pentru înscrierea unităților de 
învățământ preuniversitar la cea de a XVI-a ediție a competiției pentru obținerea 
certificatului „Școală Europeană” în anul școlar 2018-2019. 

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar angrenate în programele 
europene din domeniul educației și formării profesionale. Pentru ediția 2019 își pot depune 
candidatura unitățile de învățământ preuniversitar implicate, în perioada septembrie 2016 - iulie 
2019, în activități sau proiecte prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și 
ale altor instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), e-Twinning, Europa-casa noastră (Lider 
European și EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc. 

De asemenea, se pot înscrie școli care derulează activități sau proiecte finanțate din fonduri 
structurale, în care școala este aplicant sau partener, dar și proiecte/programe în parteneriat cu 
ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale 
europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european 
etc. 

Termen-limită pentru trimiterea candidaturilor pe adresa poștală a Inspectoratului Școlar 
Județean Caraș-Severin este 22 martie 2019 (data poştei), cu menţiunea „Pentru Competiţia 
Națională Şcoală Europeană, ediția 2019”. 

Dosarul de candidatură va conţine formularul-tip de candidatură și avizul inspectoratului școlar 
județean/ISMB de participare la Competiția Națională „Școală Europeană”, disponibile 
pe www.edu.ro, un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi 
Planurilor manageriale anuale 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019.  

Ulterior, dosarele vor fi preluate de Comisia Națională în vederea evaluării, etapă 
programată în perioada 1-6 aprilie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea 
candidaturilor, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va 
organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”. Rezultatele finale și lista 
unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare vor fi publicate pe www.edu.ro, 
după data de 10 mai 2019. Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală 
Europeană - 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări.  

Odată obținut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după 
care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut. 

Competiția națională „Școală Europeană” este una dintre inițiativele Ministerului Educației 
Naționale recunoscută de instituțiile europene ca un exemplu de bună practică, prin care 
instituțiile guvernamentale naționale sprijină instituțiile europene pentru punerea în practică și 
dezvoltarea politicilor europene din domeniu. 

Prin acest demers, lansat în 2004, Ministerul Educației Naționale a încurajat și a motivat 
participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene din 
domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și 
Erasmus+ 2014-2020) și a contribuit la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul 
intercultural, obiective asumate pentru construirea Spațiului European al Educației. 

https://www.edu.ro/scoala-europeana
http://www.edu.ro/


La cele 15 ediții ale competiției naționale „Școală Europeană” (2004-2018) au participat 2.023 de 
unități de învățământ din toate județele țării, iar 775 dintre acestea au fost premiate. 

În contextul preluării de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 
2019, România și-a reafirmat angajamentele de a promova interesele comune ale României și 
Uniunii Europene, țara noastră fiind ferm ancorată în valorile europene, prin istoria, cultura și 
proiecția aspirațiilor sale, așa cum subliniază și motto-ul sub care se derulează Președinția 
României, „Coeziunea, o valoare comună europeană”. 

https://edu.ro/fost-lansat-apelul-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-competi%C8%9Bia-

na%C8%9Bional%C4%83-pentru-ob%C8%9Binerea-certificatului-

%E2%80%9E%C8%99coal%C4%83 

Unităţi de învăţământ preuniversitar angrenate în 
programele europene din domeniul educației și 
formării profesionale. 

Se pot înscrie și școli care derulează activități sau 
proiecte finanțate din fonduri structurale, în care 
școala este aplicant sau partener, dar și 
proiecte/programe în parteneriat cu ambasade, 
universități și școli din Uniunea Europeană, companii 
europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu 
scop educațional/de formare profesională care 
activează la nivel european etc. 

Fiecare unitate de învăţământ va 
primi certificatul „Şcoală 

Europeană - 2019" şi un premiu 
în valoare de 5.000 lei care va fi 

utilizat pentru dotări.  

22 
martie 
2019 

Finanțator - Ministerul Educaţiei Naționale  

Obiectivele competiției 

-Recunoașterea rolului pe care l-au avut și îl au școlile românești la promovarea unei imagini 
pozitive a României și a valorilor școlii românești în spațiul european; 
-Susținerea dezvoltării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în învățământul 
preuniversitar și promovarea performanțelor, a inovațiilor și a dimensiunii europene în sistemul și 
practicile educaționale; 
-Stimularea cooperării între școlile din România și instituții similare din țările Uniunii Europene în 
vederea asigurării calității în educație și a întăririi coeziunii la nivel european; 
-Promovarea unui management instituțional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a 
educației, pe creșterea mobilității profesionale și a schimbului intercultural; 
-Promovarea rezultatelor, experienței și a exemplelor de bune practici dobândite în cadrul 
activităților de cooperare europeană; 
-Încurajarea utilizării în activitatea didactică a produselor realizate în cadrul proiectelor europene 
și promovarea învățării bazate pe proiecte, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 
-Promovarea imaginii instituțiilor de învățământ preuniversitar cu performanțe în activitatea de 
cooperare europeană și/sau în derularea de proiecte finanțate prin programe europene. 
  

https://edu.ro/fost-lansat-apelul-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-competi%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-pentru-ob%C8%9Binerea-certificatului-%E2%80%9E%C8%99coal%C4%83
https://edu.ro/fost-lansat-apelul-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-competi%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-pentru-ob%C8%9Binerea-certificatului-%E2%80%9E%C8%99coal%C4%83
https://edu.ro/fost-lansat-apelul-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-competi%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-pentru-ob%C8%9Binerea-certificatului-%E2%80%9E%C8%99coal%C4%83


Activități eligibile 

Activitățile / proiectele / programele care se iau în considerare pentru ediția din acest an a 

competiției sunt cele desfășurate în perioada septembrie 2016 - iulie 2019 și care sunt: 

-Derulate de școli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale altor 
instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), e-Twinning, Europa-casa noastră (Lider European și 
EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc; 
-Derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, 
companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare 
profesională care activează la nivel european etc.; 
-Finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. 

Etape 

Termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor pe adresa poștală a Inspectoratului Școlar 

Județean Caraș-Severin este 22 martie 2019 (data poştei), cu menţiunea „Pentru Competiţia 

Națională Şcoală Europeană, ediția 2019”. 

Ulterior, dosarele vor fi preluate de Comisia Națională în vederea evaluării, etapă programată în 

perioada 1-6 aprilie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor, Ministerul Educației 

Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului 

„Şcoală Europeană”. 

Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare vor fi 

publicate pe www.edu.ro, după data de 10 mai 2019. Fiecare unitate de învăţământ va primi 

certificatul „Şcoală Europeană - 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru 

dotări.  

Odată obținut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după 

care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut. 

Criterii de evaluare 

Coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a 
instituţiei şcolare; 
Integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent 
al şcolii; 
Performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și 
concursuri școlare; 
Asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație; 
Continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene; 
Strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare; 
Strategie şi modalităţi de valorizare; 
Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană; 
Calitatea documentelor de candidatură. 



Fundația Culturală Europeană - Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, 

incluzivă și mai democratică 

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere 

Orice persoană cu 
vârsta de peste 18 
ani; 

Organizații. 

Granturi mici: 5.000 - 15.000 de euro 

Granturi medii: 15.000 - 30.000 de euro 

Granturi mari: 30.000 - 50.000 de euro 

Granturile mari sunt disponibile 
numai pentru organizații. 

Apelul se va încheia odată cu 
epuizarea resurselor 

disponibile. 

Proiectele sunt selectate în 
mod continuu, după 

modelul: primul venit, 
primul servit. 

 
Aproape orice poate fi finanțat, sub anumite condiții - De la start-up-uri, cofinanțare, completarea 

unui deficit bugetar până la costurile resurselor umane, costuri materiale sau de călătorie, 

prezentul apel asigură partea financiară atât timp cât proiectul și bugetul sunt clare și concrete. 

Obiectivele programului 

Prin acest apel se dorește crearea unei Europe mai bune pentru noi înșine și pentru generațiile 

următoare, bazată pe principii fundamentale precum solidaritatea, egalitatea și libertatea.  

Fundația Culturală Europeană lucrează pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică. 

Cultura poate spune povestea Europei. Cultura își poate imagina un viitor mai bun, iar prin acest 

intermediu sunt sprijinite acțiunile creative, culturale și, mai ales, concrete înaintea, în timpul și 

după alegerile europene. 

Nu sunt susținute propuneri depuse de partide politice. 

Activități eligibile - sunt sprijinite acțiunile culturale și creative înainte, în timpul și după 

alegerile parlamentare europene: 

-Proiecte legate de alegerile parlamentare europene (prioritar). 

-Proiecte legate de tema Democrația are nevoie de imaginație (Democracy needs 

imagination) dincolo de alegerile parlamentare europene. 

Se acordă prioritate propunerilor legate de și care au loc înainte sau în timpul alegerilor 

parlamentare europene (23-26 mai). 

Preferința este data de: 

-Idei inovatoare și provocatoare care pot deveni exemple de inspirație de la nivel local la nivel 
european; 
-Proiecte care implică un grup larg de persoane (atât ca număr, cât și ca diversitate de trecut). 
 
https://www.culturalfoundation.eu/democracy-action-grants-european-elections  
https://www.culturalfoundation.eu/action-grants-2019-application-form  

https://www.culturalfoundation.eu/democracy-action-grants-european-elections
https://www.culturalfoundation.eu/action-grants-2019-application-form


Innovation Norway - Apel de proiecte dedicat energiei 

regenerabile în România 

 

Beneficiari eligibili Finanțarea 

acordată 

Termen limită 

de depunere  

Pentru Apelul 1 și Apelul 2: 

Beneficiari: Orice entitate publică sau privată, comercială sau 
necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană juridică în 
România; 

Parteneri: 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: 

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

Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau 
necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau 
România. 

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 

14 martie 2019, 
ora 14:00 

 
Finanțator - Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 
 
Operator de program - Innovation Norway 
 
Buget 
Apelul 1 – „Capacitate crescută pentru producerea energiei regenerabile” – Energie hidroelectrică 

– 7.500.000 euro; 

Apelul 2 – „Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie geotermală – 

6.600.000 euro; 

Apelul 3 – „Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” –  Alte surse de energie 

regenerabilă (SRE) – 11.000.000 euro; 

Schemă de Granturi Mici – „Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM‐uri și ONG‐

uri” – 2.000.000 euro. 

 



Obiectivele programului 

„Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranță sporită a aprovizionării” 

Programul urmărește stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia și România și totodată încurajează parteneriatele bilaterale de proiecte. 

Activități eligibile 

Apelul 1: „Capacitate crescută pentru producerea energiei regenerabile” – Energie hidroelectrică 

Această schemă poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în 

domeniul hidroenergetic: 

-renovarea instalațiilor hidroelectrice existente pentru a crește atât capacitatea de generare a 

energiei, cât și eficiența producției; 

-construirea de noi centrale hidroelectrice de mici dimensiuni; 

-reînnoirea instalațiilor hidrotehnice pentru a satisface nevoile soluțiilor combinate; 

-activități de creștere a capacității rezervoarelor pentru producerea de hidroenergie (activitate 

secundară); 

-pregătirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții. 

Apelul 2: „Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Energie geotermală 

Această schemă poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în 

domeniul energiei geotermale: 

-dezvoltarea și investiția în energia geotermală, care va fi furnizată în clădirile publice, clădirile de 

birouri, mall-uri, siturile industriale, clădirile și casele private; 

-formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție; 

-reînnoirea instalațiilor de utilizare geotermală; 

-activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală. 

Apelul 3: „Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” –  Alte surse de energie 

regenerabilă (SRE) 

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în 

domeniul energiei regenerabile din alte surse: 

-proiectele care utilizează substraturi bazate pe bio (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, 

deșeuri de la sacrificare, energetice culturi, deșeuri de lemn etc.) pentru producția de energie 

electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale; 

-dezvoltarea și investiția în instalații industriale private pentru proiectele de gestionare a 

deșeurilor; 



-energia solară și eoliană: noi proiecte la scară mică și producția de energie electrică pentru uz 

propriu; 

-formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară). 

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

energy/romania/res-calls/  

 

Termen depunere aplicații: Joi, 14 Martie 2019, ora 14:00, ora României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


Apel pentru propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de 
parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, 

dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului 
"DEZVOLTARE LOCALA" 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat 
din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat luni, 21 ianuarie 2019, apelul pentru 
propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in 
parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul 
Programului "Dezvoltare locala". 

Apelul se adreseaza potentialilor promotori si parteneri de proiect eligibili, din Romania si din 
statele donatoare, care doresc sa dezvolte si sa depuna in comun proiecte in cadrul apelurilor de 
propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului. 

In cadrul apelului sunt finantate intalniri bilaterale intre entitati relevante din Romania si din 
statele donatoare, care vizeaza cunoasterea reciproca, identificarea intereselor comune in ariile 
Programului, explorarea posibilitatii de implicare comuna in pregatirea, depunerea si 
implementarea unui proiect eligibil in cadrul Programului, respectiv semnarea unei scrisori de 
intentie privind o viitoare colaborare, pregatirea si semnarea unui acord de parteneriat si/ sau 
pregatirea/ finalizarea unei cereri de finantare care sa fie depusa in cadrul unui apel deschis in 
cadrul Programului "Dezvoltare locala". 

Suma totala alocate pentru finantarea initiativelor bilaterale depuse in cadrul apelului este de 
50.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 10 initiative bilaterale. Valoarea 
maxima a grantului care poate fi alocata unei initiative bilaterale este de 5.000 de euro. 

Solicitantii eligibili pot depune cereri de finantare in cadrul apelului incepand cu data de 21 
ianuarie 2019. Apelul va fi continuu si va fi inchis la data de 5 iunie 2020, ora 15:00, cand se 
estimeaza ca toate apelurile de propuneri de proiecte planificate in cadrul Programului vor fi 
inchise. 

Detalii privind ghidul aplicantului si documentele anexate acestuia: 

http://frds.ro/index.php?id=126&fbclid=IwAR0oCmfMlys0g52D5y2ivkD4QSxyW_UrKsIhd_D2krJ

9byYi1h8n8gY9xus  

 

 

 

 

 

 

http://frds.ro/index.php?id=126&fbclid=IwAR0oCmfMlys0g52D5y2ivkD4QSxyW_UrKsIhd_D2krJ9byYi1h8n8gY9xus
http://frds.ro/index.php?id=126&fbclid=IwAR0oCmfMlys0g52D5y2ivkD4QSxyW_UrKsIhd_D2krJ9byYi1h8n8gY9xus


Programul RO-CULTURA  

Apel de proiecte pentru susținerea expozițiilor inovative cu bunuri 

culturale mobile restaurate 

 

Beneficiari eligibili Intensitate 

maximă a 

ajutorului 

acordat 

Termen 

limită de 

depunere 

Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, 

operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care 

dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor 

culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) 

și expuse în cadrul proiectului. 

Partenerii de proiect eligibili din România sunt: ONG-urile, societățile 

comerciale/cooperative, instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, 

operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); 

instituțiile de cercetare; instituțiile de învățământ. 

Partenerii de proiect din Statele Donatoare pot fi entități publice sau 

private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații 

neguvernamentale, înființate în unul din Statele Donatoare.  

Între 50.000 

euro și 130.000 

euro, 

reprezentând 

100% din 

totalul 

costurilor 

eligibile 

03 Mai 2019, 

ora 23:59 

  

Finanțator - Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 

Operator de program - Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii 

și Identității Naționale 

Buget - 1.285.000 Euro 

Scopul programului - consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, 

antreprenoriat cultural și managementului patrimoniului cultural. 

Activități eligibile 

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România sau în Statele Donatoare.  

Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivele Programului, 

sunt permise excepții pentru activități care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, 

participare la conferințe/seminarii/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte 

state beneficiare. 



Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5. 

Tipurile de activități eligibile: 

- activități de cercetare ale bunurilor culturale conservate/restaurate, inclusiv expertizarea și 

analizele de laborator; 

- elaborarea și depunerea spre avizare a documentației de clasare a bunurilor culturale; 

- activități de conservare, restaurare, protejare și punere în valoarea a bunurilor culturale; 

- activități de formare/dezvoltare profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de 

instruire formală și non-formală, observare directă la locul muncă(job shadowing, mentorship 

etc.), vizite de studiu etc; 

- amenajarea(inclusiv lucrări de amenajare/reamenajare fără autorizație de construire) de 

expoziții inovative, de bază sau temporare, a bunurilor culturale conservate/restaurate, inclusiv 

prin utilizarea noilor tehnologii; 

- organizarea de programe culturale în legătură cu bunurile culturare conservate/restaurate; 

- realizarea de prezentări specifice în cadrul unor evenimente științifice de specialitate(sesiuni de 

comunicare, colocvii etc); 

- valorificarea științifică a bunurilor culturale conservate/restaurate, de exemplu, prin publicarea 

de lucrări științifice(articole, studii, cercetări etc); 

- activități de dezvoltare a publicului și creșterea numărului de participanți la activitățile culturale. 

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori 

de Program: 

-25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de 

participanți la activitățile culturale 

-70 locuri de muncă create 

-8 expoziții noi cu bunuri culturale mobile restaurate 

-160 bunuri culturale mobile restaurate, clasate  și expuse publicului larg 

-16 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă 

-7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul 

patrimoniului cultural. 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2?fbclid=IwAR1zbf-

BNEY2tW-i0lwY6bWKp6azsTNOprtwThHjLOWz1dlu3SwG8PNgcIg  

 

 

 

 

 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2?fbclid=IwAR1zbf-BNEY2tW-i0lwY6bWKp6azsTNOprtwThHjLOWz1dlu3SwG8PNgcIg
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2?fbclid=IwAR1zbf-BNEY2tW-i0lwY6bWKp6azsTNOprtwThHjLOWz1dlu3SwG8PNgcIg


MyGalileoApp - Concurs pentru lansarea unei aplicații mobile 

  
Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de 

depunere 

Dezvoltatori de aplicații mobile, antreprenori, 

studenți; 

Persoane juridice, atâta timp cât această entitate are 

administrația centrală sau sediul social în UE; 

Orice cetățean al UE a cărui vârstă este peste 18 ani. 

Locul I - 100.000 euro 

Locul al II-lea - 50.000 euro 

Locul al III-lea - 30.000 euro 

28 martie 2019 

Finanțator & Operator de program - Agenția Europeană pentru Sistemul Global de 

Navigație prin Satelit (GNSS). 

Buget 

Premiul I constă în 100.000 euro. 
Premiul al II-lea în 50.000 euro. 
Premiul al III-lea în 30.000 euro. 

Domenii de dezvoltare a aplicației 

Navigare inteligentă și infotainment. 
Realitate augmentată și jocuri. 
Geo marketing și publicitate. 
Fitness, sport și sănătate. 
Aplicații pentru întreprinderi. 
Rețele sociale. 
Cartografierea, GIS și agricultura. 
Automatizarea mobilității (toate modurile de transport). 
Aviaţie. 
Drone. 
Finanțe. 

Criterii de evaluare 

Concursul MyGalileoApp este deschis tuturor dezvoltatorilor de aplicații mobile, antreprenorilor, 

studenților, cercetătorilor și oricui altcuiva dornic de o provocare. Se poate participa individual sau 

în echipă. Toate echipele trebuie să numească un coordonator de echipă, care trebuie să fie 

cetățean al UE, în timp ce alți membri ai echipei pot fi și din afara UE. Membrii echipei pot 



reprezenta, de asemenea, persoane juridice atâta timp cât această entitate are administrația 

centrală sau sediul social în UE. 

Pentru ca o aplicație să fie considerată eligibilă, trebuie să răspundă următoarelor criterii de 

evaluare: 

Inovație: nu există o astfel de soluție încă disponibilă pe piață? Este aplicația avansată tehnologic? 

Potențialul pieței: este această soluție comercializată după transformarea acesteia într-un produs 

real? Există o potențială cerere de piață / o bază de clienți pentru acest produs? 

Relevanța-Galileo: Acuratețea / disponibilitatea crescută oferită de Galileo este relevantă pentru 

aplicație? 

Fezabilitatea tehnică: Care este nivelul progresului de la începutul concursului? A fost atins nivelul 

de finalizare necesar pentru această fază? Este planul prezentat pentru viitorul aplicației (adică 

scalabilitatea și o garanție de 18 luni de suport tehnic) credibil? 

Etapele concursului 

Toate propunerile vor fi revizuite de experții GSA, care vor selecta maximum 30 de proiecte pentru 

a trece la faza de dezvoltare. În timpul acestei faze, concurenții trebuie să dezvolte o versiune 

beta a aplicației lor și să poată demonstra cel puțin 50% din funcționalitate. Pentru a ajuta, GSA 

va oferi un API dedicat și mentor online. 

După o evaluare atentă, vor fi selectate maximum 10 proiecte pentru a continua cu următoarea 

fază a concursului. Aici, proiectele trebuie să furnizeze o versiune finalizată a aplicației cu o 

funcționalitate de 100%. Cei care vor reuși vor fi invitați în „Finală”, unde își vor prezenta cererea 

la consiliul de evaluare GSA. 

În urma prezentărilor, judecătorii vor anunța câștigătorii, câștigătorul primului premiu va obține 

suma de 100.000 de euro. Jucătorii clasați pe locul doi și pe locul trei vor primi 50.000 euro, 

respectiv 30.000 euro. 

 

https://www.gsc-europa.eu/news/introducing-the-mygalileoapp-prize-

contest?fbclid=IwAR0N3sfPtGOPm_AfL0iN6d6EWvsrIMLChqdjB86D6KjDjfsZHu27fYr7hr0  
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https://www.gsc-europa.eu/news/introducing-the-mygalileoapp-prize-contest?fbclid=IwAR0N3sfPtGOPm_AfL0iN6d6EWvsrIMLChqdjB86D6KjDjfsZHu27fYr7hr0

