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Dezvoltare Locală 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020………66 
 Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 

• Prioritatea de Investiții 8 iii- Activități independente, antreprenoriat 
și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor 
întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 

 Obiectivul specific 4.1-Reducerea numarului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității rome , prin implementarea de măsuri integrate 

• Prioritatea de Investiții PI 9.ii- Integrarea socio-economică a 
comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

 Obiectivul specific 5.1-Reducerea numarului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-
roma) din orașe 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 

• Prioritatea de Investiții 9 vi-Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității 

 Obiectivul specific 6.2 - Creșterea participării la învățământul ante-
preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc depărăsire timpurie a școlii, 
cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural 

 Obiectivul specific 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 

 Obiectivul specific 6.4 - Creșterea numarului 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, inclusiv prin programe de tip <<a 
doua șansă>> și programe de formare profesională 

 Obiectivul specific 6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului 
didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 
educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive 

• Prioritatea de Investiții 10i- Reducerea și prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar 
și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale 
și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
 

Programul Operațional Infrastructura Mare…………………70 
 Obiectivul specific2.4.- Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin 

terminale intermodale şi porturi 
 Obiectivul specific 3.1- Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 

creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
• Operatiunea A. Proiecte integrate de management al deșeurilor  (noi şi 

fazate) 
• Operațiunea B. Implementarea unui sistem integrat de management al 

deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti 
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 Obiectivul specific 3.2– Creșterea nivelului de colectare și epurare a 
apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populației 

 Obiectivul specific 4.1 - Creşterea gradului de protecţie conservare a 
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor 
degradate 

 Obiectivul specific4.3 - Reducerea suprafeţelor poluate istoric 
 Obiectivul specific6.1.- Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie 
 Obiectivul specific7.1 - Creşterea eficienţei energetice în sistemele 

centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Obiectivul specific7.2 - Creşterea eficienţei energetice în sistemul 

centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAME OPERAȚIONALE 
Programul Operațional Regional (POR) 

2014-2020 

 
 

 
Gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), 
POR 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% 
mai mare faţă de perioada anterioară, tipuri noi de investiţii, ţinte şi indicatori 
mai clar definiţi și monitorizați.   
 
Bugetul programului: Spre deosebire de perioada anterioară de programare 
bugetară, noul POR 2014-2020 are o alocare totală de 8,25 miliarde de euro, cu 
3,54 miliarde de euro mai mult decât Regio 2007–2013, și un număr dublu de axe 
prioritare – 12 față de 6. 
 
Noi tipuri de investiţii pentru administrația publică locală: 

eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice: 

dacă prin Regio 2007-2013 s-a început anveloparea 
blocurilor de locuinţe şi refacerea izolaţiilor acestora, 
prin POR 2014-2020 se finanțează proiecte complexe, 
ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care să 
crească eficienţa energetică: noi tipuri de circuite 
electrice, instalaţii de încălzire, ventilaţie etc. Pe 
lângă clădirile rezidenţiale, noul program include 
acum şi clădirile publice, precum și iluminatul public. 
 

mobilitatea urbană: un transport eficient, care 

să-i determine pe cetăţeni să renunţe la maşina 
personală şi să apeleze la transportul public, cât mai 
prietenos cu mediul. Investițiile se vor adresa, între 
altele, transportului public electric și nemotorizat şi 
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construirii infrastructurii necesare funcţionării acestuia (ex. staţii de alimentare 
electrice), pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, care sunt  
obligatorii. 

 

infrastructura educaţională pentru 
preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-2013, 

prin careau fost modernizate sau reabilitate doar 
structuri din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi 
universitar, noul program include şi reabilitarea şi 
modernizarea clădirilor utilizate în educaţia 
antepreșcolară şi preşcolară (creșe și grădinițe). 
 

infrastructura de sănătate: construirea şi 

dotarea spitalelor regionale, precum și reabilitarea și 
modernizarea unităților de primiri urgență din 
spitalele județene - o noutate față de vechiul Regio, 
prin care se reabilitau și modernizau doar spitale și 
ambulatorii. 
 
 
 

infrastructura socială: centre comunitare 

integrate socio-medicale care să ofere atât servicii 
sociale, cât și medicale - față de centrele sociale 
reabilitate în programul Regio 2007-2013, prin care se 
ofereau doar servicii sociale. 
 
 
 
 

infrastructura rutieră: modernizarea şi 

reabilitarea drumurilor judeţene care fac legătura cu 
reţelele de transport european (TEN-T). 
 
 
 

Dezvoltarea Locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): faţă 

de Regio 2007-2013, unde intervenţiile în tipurile de 
zone defavorizate au fost realizate fie de autorităţile 
publice locale, fie de reprezentanţi ai societăţii 
civile, noul Regio propune o abordare integrată. 

Astfel, comunitățile marginalizate pot implementa proiecte de incluziune socială 
şi combatere a sărăciei pe baza unor strategii de dezvoltare locală. Aceste 

proiecte pot primi finanțare din POR 2014-2020 (Axa Prioritară 9 –Sprijinirea 
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) 
şi din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5 - 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității). 
 

înregistrarea proprietăţilor din mediul 
rural în Sistemul Integrat de Cadastru şi 
Carte Funciară: POR 2014-2020 cofinanțează, prin 

axa prioritară 11, o parte din Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară al României. În acest scop 
sunt alocate 300 de milioane de euro. Programul s-ar 
putea întinde pe 7-8 ani și funcționează pe principiul 
cadastrului general: realizarea cadastrului complet, 

intravilan/extravilan, pentru o unitate administrativ-teritorială. 
 

Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea 

permit intervenţii concentrate şi corelate pe mai 
multe domenii dintr-o singură zonă, pentru 
dezvoltarea integrată a acesteia. Astfel, ITI Delta 
Dunării are alocate 411,81 milioane de euro din POR 
2014-2020 (iar prin contribuția tuturor Fondurilor 
Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 ar 
putea ajunge la 1 miliard de euro), pentru un areal 
format din 38 de unități administrativ-teritoriale din 
cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, din județul 

Tulcea și din nordul Județului Constanța. 
În această zonă, prin POR 2014–2020 a fost alocată finanțare prin următoarele 
axe prioritare: 
 Axa 2. Sprijinirea competitivității mediului de afaceri, 
 Axa 3.Tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
 Axa 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, 
 Axa 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, 
 Axa 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului,       Axa 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 
 Axa 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 

 
Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării – SUERD are o alocare de 

500 milioane de euro (din FEDR şi cofinanțare 
națională) pentru proiecte realizate în cele 12 
județe riverane: http://bit.ly/1MDMCbp.

http://bit.ly/1MDMCbp
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Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională/ 
Comisia Europeană 
 
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru POR, și 
cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR), prin Organismul Intermediar 
POR 2014-2020 din fiecare agenție: 
ADR Nord-EstADR Sud-EstADR Sud MunteniaADR Sud-Vest OlteniaADR 
București-IlfovADR CentruADR Nord-VestADR Vest 
 

Investiții finanțate 
 

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1 -Promovarea investițiilor în cercetare 
și inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, 
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 

special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a 
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special 
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), 
inclusiv parcuri științifice și tehnologice: construcţia, modernizarea, extinderea 
şi dotarea cu echipamente și software necesare; 

 achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice. 

SOLICITANȚI ELIGIBILI: 
Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT), precum și parcuri științifice și 
tehnologice – aceste entități pot fi publice sau în parteneriat public-privat, 
definite conform OG 57/2002 și HG 406/2003.* 
*Regiunea București-Ilfov nu este eligibilă. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea totală minimă și maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită. 
Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită. 
 
CALENDAR: apelul va fi lansat în curând. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  

 

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, 
în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri 

 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de 
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:incubatoare și acceleratoare de afaceri care pot fi 
deținute și de către autoritățile publice locale, dacă se încadrează în criteriile 
stabilite în Ghidul specific  
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă și maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită. 
Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită. 
 
CALENDAR: apelul va fi lansat în curând. 

 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului 

tehnologic 
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea 
competitivităţii IMM 

http://www.inforegio.ro/
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PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 
în sectorul locuințelor 

 
Operațiunea A – clădiri rezidențiale  
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), 
șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; 

 reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – 
încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, 
inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc. 

 modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei 
termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri 
solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.; 

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile 
comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață;  

 implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor 
energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea 
și gestionarea energiei electrice; 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, 
lucrari de reparații la fațade etc.); 

 întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de 
reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin 
POR 2014 – 2020. 
 

SOLICITANȚI ELIGIBILI: unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, 
sectoarele municipiului București în parteneriat cu asociațiile de proprietari. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane 
euro.Contribuția beneficiarului (UAT + asociația de proprietari): 40% (15% UAT + 
25% asociația de proprietari) din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: 

 apel închis la data de 16 noiembrie 2016. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  
 
Operațiunea B – clădiri publice 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), 
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

 reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul 
agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de 
ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și 
achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de 
încălzire centralizată, după caz; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 
energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 

 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop 
imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. 
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei 
electrice);  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, 
lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări 
de reparații la fațade, consolidare etc.); 

 realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere 
a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile 
publice locale și parteneriate între aceste entități. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 25 milioane 
euro.Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon 

 

http://www.inforegio.ro/
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CALENDAR: ghidul specific al solicitantului a fost în consultare până la 
29.08.2016. Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro.  
 
Operațiunea C – iluminat public 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin 
utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și 
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea 
instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

 extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări 
de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la 
fațade etc.); 

 realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere 
a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, 
precum şi parteneriate ale acestora. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane 
euro.Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  

 
 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII3.2- Promovarea strategiilor de reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 

particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: ex. 
achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv 
pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; 
modernizarea materialului rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ 
extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea 
depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, 

inclusiv construirea de depouri noi pentru transportul electric; realizarea de 
trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public etc.; 

 Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: ex. construirea 
infrastructurii necesare transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a 
automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 
traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de 
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 
pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); 

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: ex. 
realizarea de sisteme de monitorizare video bazate pe instrumente inovative şi 
eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 
rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor 
de CO2;  realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele 
forestiere - aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).  
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în 
parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință 
de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim: 

- 5 milioane de euro pentru orașe și municipii cu o populaţie sub 20.000 de 
locuitori (INS 2012), 

- 10 milioane de euro pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 de 
locuitori(INS 2012), 

- 20 milioane de euro pentru Municipiile Tulcea și București. 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  
 

 

 
 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
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PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1- Promovarea strategiilor de reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 
particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 

mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban: ex. 
achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv 
pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; 
modernizarea materialului rulant electric(tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ 
extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea 
depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, 
inclusiv construirea de depouri noi pentru transportul electric; realizarea de 
trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public, etc.; 

 Investiții destinate transportului electric și nemotorizat: ex. construirea 
infrastructurii necesare transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a 
automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 
traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de 
închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 
pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.); 

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană: ex. 
realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi 
eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 
rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor 
de CO2; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele 
forestiere - aliniamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2). 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu 
operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ (inclusiv 
localitățile din zona funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului 
Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din 
bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 20 milioane 
euro. 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. 

 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.2- Realizarea de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului. 

 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  

 realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  
montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; 
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori); 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc); 

 modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, 
inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt 
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt 
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții). 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile 
reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția 
municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare 
tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim 5 milioane euro 
(FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția beneficiarului). 
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.3 - Oferirea de sprijin pentru 
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate 
din regiunile urbane și rurale. 

 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de 
mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, 
precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de 
sport, etc);  

 Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile 
publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora 
cu echipamente specifice; 
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 Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază 
la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, 
salubritate); 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile 
reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția 
municipiului Tulcea. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro; maxim 5 milioane euro 
(FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + contribuția beneficiarului). 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.4 - Investițiile în educație, în formare, 
inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare. 

 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe); 

 construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale). 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale din 
municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, 
după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de finanțare din cadrul 
axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI Delta Dunării). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 7 milioane 
euro. 
Contribuție beneficiar: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. 

 

 
 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 -Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 
 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 
condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv 
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.  
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:  unități administrativ – teritoriale, autorități ale 
administrației publice și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între 
aceste entități. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea totală pentru un proiect (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + 
contribuția beneficiarului): minim 100.000 euro, maxim 10 milioane euro. 
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală. 
 
CALENDAR 

 apel închis la data de 25 noiembrie 2016, 

 pentru apelul dedicat zonei de investiții teritoriale integrate Delta Dunării 
ghidul specific al solicitantului a fost în consultare până la data de 30.11.2016. 
Urmăriți actualizările pe www.inforegio.ro.  

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.2- Realizarea de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului. 
 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o 
stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;  

 realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare; 

 amenajarea spațiilor verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare 
arbori și arbuști); 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

 achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru întreținere/vestiare, scene; 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect; 

 dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport 
parcare biciclete, împrejmuire etc); 

 modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în 
măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității 
la obiectivul de investiții, și  în limita a maxim 15% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente – Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, 
punctul 5.1.1); 

 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al 
investiției; 

 realizarea sistemului de  irigații/ de iluminat pentru spațiile amenajate prin 
proiect. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unitățile administrativ-teritoriale, precum și Municipiul 
București, inclusiv sectoarele componente, (cu excepția municipiilor reședință de 
județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane), precum 
șiparteneriatele între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și 
unitățile administrativ teritoriale județ. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect: 100.000 euro. 
Valoarea maximă totală (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + 
contribuția beneficiarului) pentru un proiect: 5 milioane euro. 
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală. 
 
CALENDAR 

 apel închis pe 25 noiembrie 2016, 

 pentru apelul dedicat zonei de investiții teritoriale integrate Delta Dunării 
ghidul specific al solicitantului este în consultare până la 30.11.2016. Urmăriți 
actualizările pe www.inforegio.ro.  

 

 
 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 6.1- Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- 
creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene 
(inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care 
asigura conectivitatea directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai 
multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/trasee 
legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-
T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres.  

 construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 
judeţean ce vor face parte din drumul județean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea 
siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv 
marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de 
intersecții.   

 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 
(construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrăzi TEN-T a 
drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;   
 
Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni: 

 construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul 
vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) 
pentru transport public pe traseul drumului județean; 

 realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și 
biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo 
unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă 
verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională și locală 
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 realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și 
parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, 
realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de 
efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări 
climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unitățile administrativ-teritoriale judeţ , parteneriate 
între Unitățile administrativ-teritoriale  (UAT judeţ şi UAT 
judeţ/oraş/municipiu/comună). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 1 milion euro, maxim 50 milioane 
euro*. 
*Cu excepția proiectelor realizate în parteneriat pe teritoriul mai multor 
județe, unde valoarea maximă eligibilă este de 69, 5 mil. euro. 
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR 
Începând cu data de 6 decembrie 2016 s-a deschis apelul nr. POR 2016/6/6.1/2, 
ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de 
finanțare se face utilizând sistemul integrat de management - aplicația MY SMIS. 
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data 
deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu 
data de 6 ianuarie 2017, ora 15.00. 
Finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea 
tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr. POR 
2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr. POR 2016/6/6.1/2 se vor 
finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral 
alocarea precizată în ghidul specific apelului.  

 

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile 
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca 
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și 
sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice 
balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare), 

 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor 
aferente, 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturalede utilitate publică precum şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea 
atracțiilor turistice 

 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unităţi administrativ-teritoriale și parteneriate între 
acestea. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect: 100.000 euro. 
Valoarea maximă totală (FEDR + buget de stat + cheltuieli neeligibile + 
contribuția beneficiarului) pentru un proiect: 5 milioane euro. 
Contribuția beneficiarului: minim 2% din valoarea totală. 
 
CALENDAR: apelul de proiecte a fost deschis până la 02.12.2016. Urmăriți 
actualizările pe www.inforegio.ro.  

 

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1:Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale. 
 

Axa prioritară 7: Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului  

și locală 

 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale  
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Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare  și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 
izolate 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea centrelor 
comunitare integrate socio-medicale, 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, 
inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, 
ineficiente. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă/maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită. 
Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită. 
 
CALENDAR: apelul va fi lansat în curând. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro. 
 
Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de 
primiri urgenţe, 

 construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă/maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită. 
Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită. 
 
CALENDAR: apelul va fi lansat în curând. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  
 
Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
 
Operaţiunea A – grup vulnerabil persoane vârstnice   
 
ACȚIUNI SPRIJINITE: 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, 

centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale 
etc.) 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale) în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de 
drept public sau privat, acreditaţi conform legii. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă a proiectului variază în funcție de obiectul acestuia, astfel: 

 Pentru unități de îngrijire la domiciliu, valoarea eligibilă trebuie să fie 
cuprinsă între 50.000 euro și 150.000 euro cu TVA.  

 Pentru centre de zi, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 
euro și 500.000 euro cu TVA. 

 Pentru cantine sociale, valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 
100.000 euro și 500.000 euro cu TVA. 

 Pentru centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, 
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și  700.000 euro cu 
TVA. 

 Pentru cantină socială și unitate de îngrijire la domiciliu în același proiect, 
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 700.000 euro cu 
TVA. 

 Pentru centru de zi și cantină socială în același proiect, valoarea eligibilă 
trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 700.000 euro cu TVA. 

 Pentru centru de zi, cantină socială și  unitate de îngrijire la domiciliu în 
același proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă între 100.000 euro și 850.000 
euro. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  
Operaţiunea B – grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi 
 
ACȚIUNI SPRIJINITE: 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, 
centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale 
etc.) 

 construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, 
apartamente, locuinţe protejate etc. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale) în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de 
drept public sau privat, acreditaţi conform legii. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea minimă/maximă pentru un proiect: urmează a fi stabilită. 
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Contribuția beneficiarului: urmează a fi stabilită. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  
 
Operaţiunea C - grup vulnerabil copii 
 
ACȚIUNI SPRIJINITE: 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, 
centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale 
etc.) 

 construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, 
apartamente, locuinţe protejate etc. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unități administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale) în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de 
drept public sau privat, acreditaţi conform legii. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 350.000 euro, maxim 1 milion euro. 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro.  

 

 
 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 - Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea  comunităţii  
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

 investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ 
modernizarea locuinţelor sociale, 

 investiţii în infrastructura de sănătate și servicii sociale –  
reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate socio-
medicale; 

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

 investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității 
defavorizate, respectiv: 
- construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite 
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 
- crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi 
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 
neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);  
- construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de 
economie socială de inserţie. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI:Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi 
ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai 
societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 5 milioane 
euro. 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro. 

 

 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1 - Investițiile în educație, și  
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare. 

 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban  

 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale 

 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
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 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii pentru educația timpurie - antepreșcolară și preșcolară (creșe 
și grădinițe);  

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I - 
VIII); 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale); 

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale universitare. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale 
administraţiei publice locale), instituţii de învăţământ superior de stat. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea eligibilă pentru un proiect: minim 100.000 euro, maxim 17 milioane 
euro. 
Contribuția beneficiarului: 2% din valoarea eligibilă. 
 
CALENDAR: apelul urmează a fi lansat. Urmăriți actualizările pe 
www.inforegio.ro. 

 
 
Termene limită: Pentru datele exacte privind perioadele de depunere a cererilor 
de finanțare, urmăriți site-ul www.inforegio.ro. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: pe hârtie și online, în 
MySMIS. 
 
Structuri care pot oferi informații detaliate solicitanților: 
 
Autoritatea de Management POR (AM POR) 
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice 
Tel:(+40 37) 211 14 09 
E-mail: info@mdrap.ro/ Website: www.mdrap.ro 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) 
Telefon: 0233 224167; Fax: 0233 218071 
E-mail:info@adrnordest.ro / Website: www.inforegionordest.ro 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est) 
Telefon: 0339 401018; Fax: 0339 401017 
E-mail: adrse@adrse.ro / Website: www.adrse.ro  
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) 
Telefon: 0242 331769; Fax: 0242 313167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro / Website: www.adrmuntenia.ro  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) 
Telefon: 0251 411869/0251418240/0251414904; Fax: 0351463966/0351463967 
E-mail: office@adroltenia.ro / Website: www.adroltenia.ro 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) 
Telefon : 0256 491923; Fax :0256 491981 
E-mail: office@adrvest.ro / Website: www.adrvest.ro  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) 
Telefon: 0264 431550; Fax: 0264 439222 
E-mail: comunicare@nord-vest.ro / Website: www.nord-vest.ro  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) 
Telefon: 0358 401 702, interior 423; Fax: 0258 818613 
E-mail: office@adrcentru.ro / Website: www.adrcentru.ro  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională București Ilfov (ADR București Ilfov) 
Telefon: 021 313 80 99; Fax: 021 315 96 65 / E-mail: contact@adrbi.ro  
Website: www.adrbi.ro  
 

 
 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
mailto:info@mdrap.ro
http://www.mdrap.ro/
mailto:info@adrnordest.ro
http://www.inforegionordest.ro/
mailto:adrse@adrse.ro
http://www.adrse.ro/
mailto:office@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/
mailto:office@adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/
mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/
mailto:comunicare@nord-vest.ro
http://www.nord-vest.ro/
mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/
mailto:contact@adrbi.ro
http://www.adrbi.ro/
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Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023 

 
 
Proiectul privind Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România(Programul Național 
de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023) este finanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.  
 
Fondul/instituția finanțatoare: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (prin POR-Programul Operațional 
Regional), 

- bugetele locale, 

- venituri proprii ANCPI. 
Proiectul presupune înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare din 
zonele rurale (5,7 milioane de ha din aprox. 793 UAT-uri).  
 
Programul care asigură finanțarea:Programul Operațional Regional 2014 -2020, 
prin Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 
proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară,OT 11 - Consolidarea capacității 
instituționale și o administrației publică eficientă 
 
Instituția care gestionează proiectul: MDRAP, prin Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) 
 
Beneficiarul proiectului: ANCPI. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile publice 
locale și cetățenii din mediul rural.   
 
Acțiunile ce vor fi implementate în cadrul proiectului: 
• înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, 
reprezentând 5,7 milioane de ha din aproximativ 793 de UAT, prin:  
 (i) servicii de înregistrare sistematică;  
 (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente;  

 
• îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților, prin:  
 (i) consolidarea capacităților ANCPI și a instituţiilor subordonate: oficiile de 
cadastru şi publicitate imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie;  
 
• pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente 
pentru:  
 (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică;  
 (ii) monitorizare și evaluare;  
 (iii) finalizarea studiilor;  
 
• organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: 
contractori, municipalități, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 
 
Valoarea proiectului: 312.891.115 euro, din care 265.957.447 euro reprezintă 
sprijinul Uniunii Europene.Contribuția națională: 15%. 
 
Mai multe informații:Agenția Națională de  Cadastru și Publicitate Imobiliară-
ANCPI, www.ancpi.ro 
 
Prezentare generală a programului: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Cadastru_prezentareMDRAP.pdf 
 

 

http://www.ancpi.ro/
http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Cadastru_prezentareMDRAP.pdf
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Programul Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) 2014-2020 

 
Co-finanțare:Fondul Social European 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Direcția pentru Dezvoltarea Capacității 
Administrative, în calitate de Autoritate de Management 
 
Bugetul programului:658,29 milioane de euro (din care 553,19 milioane de euro 
contribuție UE) 
 
Obiectivul general:Crearea unei administrații moderne, capabilă să faciliteze 
dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, 
investiții și reglementări de calitate, resurse umane profesionalizate, contribuind 
astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020. 
 
Obiectivele specifice ale POCA sunt transpuse în 3 axe prioritare: 

Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” 
OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către 
cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. 
OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și 
moderne de management al resurselor umane. 
OS 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente 
moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar. 

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

 
Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente” 

OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 
SCAP 
OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 
instituțiilor publice. 
OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului 
judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la 
nivelul acestuia. 

 
Axa prioritară 3: „Asistență tehnică” 
OS 3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru 

implementarea eficientă a POCA. 
OS 3.2 Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari 
și potențialii beneficiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin Obiectivul specific2.1: Introducerea de 
sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele 
orientate către beneficiari în concordanță cu 
SCAP pot fisusținute următoarele tipuri de 
intervenții: 
extinderea utilizării de mecanisme, 
instrumente, proceduri pentru fundamentarea 
deciziei; 
extinderea utilizării de instrumente de 

management al calității și performanței; 
implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile 
publice;  
implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de 
stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale; 
implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative 
aplicabile cetățenilor;  

Autoritățile administrației publice locale - consilii județene și municipii, 
inclusiv sectoarele din București – pot depune proiecte în cadrul Axei 
prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente, în special în cadrul Obiectivelor specifice 2.1 și 2.2. 
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dezvoltarea abilităților personalului. 
 
Exemple de acțiuni: 

 introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității 
și performanței  

 implementarea standardelor de cost și de calitate dezvoltate pentru serviciile 
publice 

 implementarea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative 
aplicabile cetățenilor 
 

Obiectivul specific 2.2: Creșterea 
transparenței, eticii și integritățiiîn 
cadrul autorităților și instituțiilor publice, 
pentru autoritățile publice locale, susține: 
implementarea de standarde relevante 
pentru prezentarea datelor și 
informațiilor; 
măsuri de consolidare a capacității 
administrative de a preveni și a reduce 
corupția;  

dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică 
adecvate nevoilor cetățeanului. 
 
Exemple de acțiuni: 

 Măsuri de creștere a transparenței, 

 Mecanisme administrative (audit, control managerial intern), 

 Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a 
politicilor și strategiilor la nivel local, 

 Creșterea capacității administrative de a preveni și a reduce corupția, 

 Educație anticorupție. 
 
Principalele rezultate așteptate ale proiectelor: 
Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru 
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, 
Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de 
acțiune în etape implementat în administrația publică locală, 
Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în 
formate standardizate, 
Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaţionale privind 
măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți, 
Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice 
locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de 
obiectivele specifice de program în cadrul cărora au fost finanțate proiectele. 
 

 
 
 
 

 

 
Obiectivul specific 2.1: Sprijin pentru autorităţile și 

instituţiile publice locale din regiunile mai puțin 
dezvoltate, să introducă managementul calității 
 
 

Cererea de proiecte CP4/2016: GHIDUL SOLICITANTULUI 
http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/0-Ghidul-solicitantului-
CP4_2016.pdf 
 
CALENDAR orientativ 
http://poca.ro/calendar-lansari/actualizarea-calendarului-orientativ-privind-
lansarile-de-cereri-de-proiecte-pentru-anul-2016/ 
 

Pentru informații detaliate: 
Autoritatea de management a POCA 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Directia pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 

Tel: 021 3104060, Fax: 021 310 4061, amdca@poca.ro 

 
Programul operațional capacitate administrativă PO CA 
http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/ 
 
Ghidul beneficiarului POCA  
http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului/ 
 

Manualul de identitate vizuală 
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-
2020/ 
 
Anunțuri 
http://poca.ro/anunturi/ 
 
Help desk 
Tel: 021 3104062, Email: amdca@poca.ro 
 
Buletin de informare 
- în curând. 

Apeluri de proiecte pentru care sunt eligibile și autoritățile 

publice locale: 

http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/0-Ghidul-solicitantului-CP4_2016.pdf
http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/0-Ghidul-solicitantului-CP4_2016.pdf
http://poca.ro/calendar-lansari/actualizarea-calendarului-orientativ-privind-lansarile-de-cereri-de-proiecte-pentru-anul-2016
http://poca.ro/calendar-lansari/actualizarea-calendarului-orientativ-privind-lansarile-de-cereri-de-proiecte-pentru-anul-2016
mailto:amdca@poca.ro
http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/
http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului/
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020/
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020/
http://poca.ro/anunturi/
mailto:amdca@poca.ro
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Programele de Cooperare Teritorială Europeană 
2014-2020 

 
Cooperarea teritorială europeană urmărește soluționarea problemelor 
transfrontaliere și dezvoltarea în comun a potențialului diverselor teritorii. 
Acțiunile de cooperare sunt sprijinite din Fondul european de dezvoltare 
regională prin intermediul a trei componente: cooperarea transfrontalieră, 
cooperarea transnațională și cooperarea interregională. 
 
În perioada 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
(MDRAP) gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate 
naţională, mai multe programe de cooperare teritorială europeană: 
 
Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Programe pentru care MDRAP este Autoritate Naţională: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Programul Interreg V-A  

România–Bulgaria  

Programul Operaţional Comun  

România-Republica Moldova  

Programul Operaţional Comun ENI 

România-Ucraina  

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI  

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

Programul de Cooperare Interregională  

INTERREG EUROPE 

Programul de Cooperare  URBACT III 

Programul Transnațional DUNĂREA 

Programul de Cooperare ESPON 2020 

Programul Operaţional Comun  

''Bazinul Mării Negre''  

Programul INTERREG IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Republica Serbia  

Programul INTERREG V-A   

România-Ungaria  
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Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 

 
 
Prezentare generală:Programul  INTERREG V-A România-Bulgaria îşi propune să  
sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității, 
promovarea cooperării instituționale, protejarea și dezvoltarea activelor 
regionale 
 
Fondul/instituția finanțatoare: Programul este finanţat de Comisia Europeană, 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Autoritatea de Management 
 
Axa prioritară 1: O regiune bine conectată 

 
Prioritatea de Investiţii 7.b : stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale 
 

ACTIVITĂȚI  FINANȚATE: 
 Dezvoltarea în comun de soluții bazate pe acțiune, planuri de management, 
strategii, studii de fezabilitate, evaluări ale impactului asupra mediului etc., 
legat de proiecte de lucrări de infrastructură publică (căi navigabile, drumuri 
etc.) în vederea racordării nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T 
și reducerea duratei transportului și optimizarea logisticii. 
 
 Dezvoltarea de concepte, standarde și instrumente coordonate la nivel 
transfrontalier pentru îmbunătățirea serviciilor de mobilitate în interes public 
(ex. pentru grupurile dezavantajate, pentru regiunile în regres demografic, etc.).  

 
 Facilitarea cooperării active dintre furnizorii de trafic și de informații  de 
călătorie și serviciile cu valoare adăugată în vederea îmbunătățirii transportului 
public local în zona transfrontalieră și a legăturii dintre orașele înfrățite (ex. 
armonizarea orarelor, furnizarea de informații bilingve despre orarele de 
transport transfrontalier, operarea serviciilor de transport public transfrontalier, 
în special între orașele înfrățite). 
 
 Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea (instruiri, 
seminare și ateliere) în domeniul măsurilor de siguranță a circulației în zona 
eligibilă (ex. îmbunătățirea configurației rețelei de trafic, introducerea de 
măsuri de calmare a circulației, utilizarea sensurilor giratorii, radare, bariere de 
siguranță și denivelări pentru reducerea vitezei, îmbunătățirea suprafeței 
degradate a drumurilor pentru a evita de ex. accidentele pe vreme umedă, 
materiale de marcare retro-reflectante). 
 
 Îmbunătățirea conexiunilor la infrastructura TEN-T a nodurilor transfrontaliere 
secundare şi terţiare  (ex. îmbunătățirea calității drumurilor, îmbunătățirea/ 
construcția de trasee pentru biciclete, construcția de adăposturi pentru 
biciclete, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere). 
 
 Adoptarea de măsuri de management comun al circulației pentru mobilitatea 
inteligentă în zona transfrontalieră (ex. îndrumare de traseu, detectarea și 
managementul  incidentelor/ urgențelor, studii ale fluxurilor  circulației, măsuri 
de siguranță în trafic, hărți cu puncte negre). 

 
Prioritatea de Investiţii 7.c : dezvoltarea și îmbunătățirea unor 
sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu 
zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor 

navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a 
legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a 
promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local 
 
ACTIVITĂȚI FINANȚATE: 
 Activități de conștientizare privind importanța dezvoltării și îmbunătățirii 
sistemelor de transport prietenoase cu mediul în zona transfrontalieră. 
 
 Schimburi de experiență, precum seminare comune, vizite de studiu, anchete 
și instruiri care să conducă la implementarea de noi metode pentru asigurarea 
navigabilității pe Dunăre/Marea Neagră pe timpul iernii. 
 
 Investiții (infrastructură și echipamente) pentru îmbunătățirea transportului 
maritim şi fluvial de mărfuri și de pasageri la nivel transfrontalier. 
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 Dezvoltarea de planuri și măsuri integrate de îmbunătățire a condițiilor de 
navigație pe sectorul comun al Dunării în zona transfrontalieră (ex., studii de 
fezabilitate comune, documentații de proiect tehnic, studii de morfologie și 
hidro-dinamică pentru studierea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc. cu 
privire la lucrări de regularizare a fluviului, unificarea sistemului de referință 
utilizat în România și Bulgaria privind Dunărea și introducerea Sistemului 
Informatic Fluvial). 
 
 Dezvoltarea și implementarea unor strategii, instrumente și aplicații pilot 
coordonate în comun, pentru a îmbunătăți dezvoltarea nodurilor multimodale și a 
serviciilor portuare. 
 
Axa prioritară 2: O regiune verde 

Prioritatea de investiții 6.c : Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural 
 

ACTIVITĂȚI FINANȚATE: 
 Pregătirea de studii, strategii, planuri de management 
etc. comune în domeniul conservării, dezvoltării și utilizării 
împreună a patrimoniului cultural/ natural. 
 Crearea de campanii de conștientizare comune privind 
protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural 

și cultural. 
 
 Păstrarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil, în 
principal prin evenimente culturale cu o dimensiune transfrontalieră. 
 
 Sprijinirea promovării și utilizării potențialului patrimoniului cultural/ natural 
prin investiții în infrastructura turistică durabilă comună. 
 
 Reabilitarea/ construcția de drumuri spre punctele de interes ale 
patrimoniului natural și cultural care vor fi parte din produse turistice 
transfrontaliere. 
 
 Infrastructură culturală: reconstrucție, reabilitare și promovare a 
monumentelor culturale pe baza unor strategii/ concepte transfrontaliere 
relevante. 
 
 Dezvoltarea în comun de produse și servicii turistice pe baza patrimoniului 
natural și cultural și promovare în comun. 
 
 Dezvoltarea/ gestionarea în comun a parcurilor naturale, rezervațiilor naturale 
și a altor arii protejate. 

 
Prioritatea de investiții 6.d: Protejarea și refacerea biodiversității 
și a solurilor, precum și promovarea unor servicii ecosistemice, 
inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri ecologice 
 

ACTIVITĂȚI FINANȚATE: 
 Coordonarea transfrontalieră și schimbul de informații pentru întărirea 
capacităţii de implementare a politicilor relevante (Directiva Cadru Apa)  și 
conservarea biodiversității (Directiva Habitate și Directiva Păsări), transferul  de 
cunoștințe, schimbul de exemple de bune practici, relaționarea și dezvoltarea de 
inovații privind protecția/ conservarea ecosistemelor. 
 
 Protejarea ecosistemelor prin utilizarea clasificării, cartografierii și planificării 
spațiale și a altor măsuri structurale de cooperare în domeniul protecției naturii 
și peisajelor. 
 
 Pregătirea și implementarea de cercetări, studii, strategii, planuri comune 
legate de siturile Natura 2000. 
 
 Activităţi comune de conștientizare a publicului larg prin recunoașterea și 
promovarea potențialelor  legate de siturile Natura 2000. 
 
 Desemnarea în comun a managementul siturilor și speciilor protejate din 
cadrul rețelei Natura 2000. 
 
 Sprijinirea şi promovarea investiţiilor transfrontaliere vizând infrastructura 
verde (ex.: canopeea urbană, coridoare de conectare a habitatelor, etc.). 
 
 Protejarea/conservarea/monitorizarea ecosistemelor, în special a celor aflate 
în siturile NATURA 2000 prin achiziţia echipamentelor necesare. 
 
 Crearea/întarirea infrastructurilor coordonate transfrontalier pentru 
protejarea/reabilitarea biodiversităţii/solului/promovarea serviciilor 
ecosistemice, inclusiv prin reţeaua NATURA 2000. 
 
Axa prioritară 3: O regiune sigură 

 
Prioritatea de investiții 5.b: 
Promovarea investițiilor destinate 
abordării unor riscuri specifice, 
asigurarea rezistenței în fața 

dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de 
gestionare a dezastrelor 
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ACTIVITATI FINANȚATE: 
 Asigurarea unei mai bune coordonări și a reacțiilor eficiente ale autorităților 
în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale (inundații, incendii, valuri 
de căldură, cutremure, furtuni) ca și stabilirea de reguli/ legislație comună 
privind defrișările și construcțiile în zonele afectate de pericole naturale și 
antropice. 
 
 Stabilirea și integrarea unor standarde și sisteme armonizate pentru o mai 
buna  prognoza și gestiune a hazardelor  naturale și antropice în zona PCT RO-BG 
2014-2020 (inundații, cutremure, incendii, furtuni), inclusiv întocmirea/ 
actualizarea hărților hazardelor și utilizarea soluțiilor bazate pe ecosisteme (în 
lunci, conservarea zonelor umede, managementul pădurilor). 
 
 Stabilirea unor instrumente armonizate integrate de prevenire și reducere a 
riscurilor (inclusiv detectarea, sistemele de avertizare și alertare anticipată, 
cartografierea și evaluarea riscurilor) - crearea de structuri comune pentru 
situații de urgență, neașteptate (inclusiv unități de intervenție  specializate/ 
module de protecție civilă) și dezvoltarea de infrastructură transfrontalieră la 
scară mică la nivel regional în domeniul pregătirii pentru situații de urgență (ex. 
accidente de transport, dezastre etc.), inclusiv în caz de riscuri legate de vreme 
(furtuni, fenomene termice extreme, incendii forestiere, secetă, inundații) și 
riscuri geofizice (precum alunecările de teren, cutremurele). 
 
 Elaborarea de hărți detaliate și baze de date comune cu indicarea riscurilor 
naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de 
planificare/amenajare a teritoriului regionale, agențiile de mediu și serviciile de 
urgența. 
 
 Schimburi de experiență și cunoștințe, inclusiv conștientizarea în domeniul 
prevenirii și managementului eficient al riscurilor în zona transfrontalieră 
(inclusiv programe de instruire și învățare, inițiative de formare pe bază 
comunitară, hărți bilingve, broșuri despre pericolele naturale și antropice) 
destinate unor grupuri țintă specifice (copii/tineri, planificatori ai dezvoltării, 
manageri ai situațiilor de urgență, oficiali ai administrației publice locale etc.). 
 
 Îmbunătățirea terenului în regiunile cu nivel de risc de pericol înalt și mediu 
(inclusiv: salubrizarea și reîmpădurirea malurilor de râu, construcția digurilor și a 
protectiei de faleza (diguri, lacuri de acumulare) împădurirea/reîmpădurirea 
terenurilor vulnerabile nepermanente împotriva formării de torenți, reducerea 
tendințelor de deșertificare și a riscului înalt de secetă), replantarea pădurilor în 
lunci).  
 

 Susţinerea şi promovarea investiţiilor transfrontaliere pentru infrastructura 
verde care reduce riscul şi atenuează dezastrele (ca sisteme de colectare a apei 
pluviale, reîmpădurire, etc.). 
 Măsurarea/monitorizarea parametrilor de mediu care sunt importanți pentru 
avertizarea timpurie şi pentru măsuri de atenuare (ex. Nivelul emisiilor, calitatea 
apei, analize de sol şi probe de apă, etc) prin achiziţionarea în comun a 
echipamentelor şi prin evaluarea comună a rezultatelor. 
 
Axa prioritară 4: O regiune calificată și inclusivă 

 
Prioritatea de investiții 8.e: 
Integrarea piețelor forței de muncă 
transfrontaliere, inclusiv mobilita-
tea transfrontalieră, inițiativele 

comune locale în domeniul ocupării forței de 
muncă, servicii de informare și de consiliere și 
formarea comună 
 

ACTIVITĂȚI FINANȚATE: 
 Anticiparea oportunităților de ocupare a forţei de muncă pe termen lung 
create de modificările structurale de pe piața muncii și dezvoltarea serviciilor în 
domeniile îndrumării și învățării pe tot parcursul vieții pentru încurajarea 
tranzițiilor de carieră. 
 
 Dezvoltarea de strategii, planuri și studii comune referitoare la mobilitatea 
transfrontalieră şi identificarea principalelor ramuri ce pot activa mobilitatea 
forței de muncă. 
 
 Colaborare în oferirea de servicii angajatorilor și stabilirea de parteneriate cu 
instituțiile de învățământ și alte servicii de ocupare pentru a asigura furnizarea 
flexibilă, preventivă și eficienta a serviciilor acestora. 
 
 Oferirea de informații  complete şi oficiale cu privire la asigurarile sociale, 
legislația muncii și aspectelor fiscale din regiunile de graniță din România și 
Bulgaria, prin sesiuni de instruire periodică și cursuri despre reglementările 
legale relevante în vederea reducerii incertitudinilor unităților administrative și 
angajatorilor în ceea ce privește modul de interpretare și aplicare a 
reglementărilor specifice. 
 
 Dezvoltarea și asigurarea de programe speciale comune de formare 
profesională/vocaţională în sectoare în care lipsesc  competenţele  specifice. 
 
 Instruire și sprijin comun, schimburi de bune practici pentru o mai bună 
integrare pe piața muncii. 
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 Acțiuni de conștientizare a oportunităților de ocupare în zona PCT RO-BG. 
 
 Oferirea unor cursuri speciale de limbă pentru angajații mobili și persoanelor 
în căutare de loc de muncă, care pot crește  șansele acestora de a se angaja în 
munca în zona eligibilă. 
 
 Crearea/dezvoltarea infrastructurii pentru   creşterea mobilității forței de 
muncă. 
 
 Strategii și măsuri pentru o mai buna incluziune pe piața muncii a categoriilor 
de populație defavorizate. 
 
 Furnizarea  de informații și consultanță pentru navetiștii transfrontalieri și 
potențiali angajatorii prin crearea și dezvoltarea de baze de date comune  pentru 
mobilitatea forței de muncă. 
 
 Sprijinirea  adaptată nevoilor de pe ambele parţi ale frontierei celor care 
caută locuri de muncă , cu extinderea furnizării de servicii celor care îşi schimbă 
locul de muncă sau în direcţia celor inactivi care se întorc în câmpul muncii. 
 
 Crearea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri transfrontaliere și a 
incubatoarelor virtuale pentru promovarea angajării  personalului de ambele 
părți ale frontierei (companii bazate pe resurse locale și nevoi locale de servicii  
precum produsele inovatoare de turism cultural, turism nautic și acvatic și 
ecoturism localizate în regiune). 
 
Axa prioritară5: O regiune eficientă 

 
Prioritatea de investiții 11.b: 
Promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între 
cetățeni și instituții 

 
ACTIVITĂȚI FINANȚATE: 
 Analiza și armonizarea cadrului de 
reglementare. 

 
 Întărirea rețelelor locale/regionale transfrontaliere. 
 
 Elaborarea de strategii de implementare, dezvoltare și transfer de modele și 
soluții de bune practici (inclusiv bune practici de furnizare a serviciilor publice 
prin instrumente și metode de e-guvernare), modele organizatorice, instrumente 
de decizie și promovarea de acțiuni pilot pentru o mai bună participare a tuturor 
grupurilor societății civile la luarea deciziilor transfrontaliere și locale și la 
procesul de elaborare a politicilor publice. 

 Coordonarea politicilor și investițiilor în zona programului - dezvoltarea de 
abordări comune ale problemelor comune - în domenii precum politicile sociale, 
educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și vamă. 
 
 Dezvoltarea de modele de cooperare instituțională și de organizare spațială 
pentru și între diferite tipuri de teritorii. 
 
 Instruirea personalului autorităţilor publice pentru creșterea capacității 
administrației publice de a implementa proiecte şi norme UE şi gestiona 
programe de investiții publice într-un context de cooperare transfrontalieră. 
 
 Elaborarea de modele transfrontaliere de proiectare, testare, extindere, 
comparare și evaluare a inovațiilor (instrumente, procese, actori, organizații și 
interfețe) în domeniul serviciilor de interes general, serviciilor sociale și 
administrației publice. 
 
 Extinderea specializării în domeniul dezvoltării și implementării politicilor de 
cooperare transfrontalieră. 
 
 Creşterea conștientizării privind oportunitățile transfrontaliere (ocupare, 
îngrijirea sănătății, educație ș.a.). 
 
 Susținerea modernizării serviciilor publice în domenii precum vama, politicile 
sociale, educația, sănătatea și ocuparea forței de muncă (incluzând  
achiziționarea de echipamente și dezvoltarea de infrastructuri). 
 
 Dezvoltarea de structuri, sisteme și instrumente comune care să asigure 
continuitatea și să permită maturizarea treptată a cooperării transfrontaliere în 
zona programului. 
 
 Acțiuni de promovare a reducerii poverii administrative pentru cetățeni. 
 
 
 
autorități publice  naţionale, locale și regionale ( Consilii județene, consilii 
locale, municipii, etc), 
alte instituții publice guvernate de dreptul public (Instituția Prefectului, 
instituții de sănătate și îngrijire, instituții de educație), 
birouri – filiale ale autorităților publice naționale/ regionale active în domeniul 
axei prioritare ( înregistrate și funcționând în aria eligibilă), 
instituții non – profit și ONG-uri, 
instituții religioase, legal constituite în acord cu legislația națională în vigoare 
Camere de Comerț,muzee, instituții culturale, sportive și de turism, 
alte entităţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin 
documentele Programului. 

Solicitanți eligibili pentru toate axele prioritare: 
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Axa 
priori-
tară 

Prioritatea 
de 

investiţii 

Tip proiect Valoare totală finanţare 
nerambursabilă (Euro) 

 minimă maximă 

AP1  PI 7b HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 

1.000.000 8.000.000 
10.000.000 

pentru 
construcţii 
de drumuri 

noi 

SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

250.000 1.500.000 

PI 7c HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 

500.000  8.000.000 

SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

250.000 2.000.000 

AP 2 PI 6c HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 
SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

 500.000 
 
 
 
250.000 

6.000.000 
 
 
 
1.500.000 

 PI 6 d HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 
 

500.000 6.000.000 

SOFT  
(servicii, 
studii, 

250.000 1.500.000 

bunuri sub 
50% etc.) 

AP 3 PI 5 b HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 

500.000 6.000.000 

SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

250.000 1.500.000 

AP 4 PI 8 e HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 

200.000 1.500.000 

SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

100.000 750.000 

AP 5 PI 11 b HARD 
(lucrări, 
bunuri 
peste 50%) 

200.000 1.500.000 

SOFT  
(servicii, 
studii, 
bunuri sub 
50% etc.) 

100.000 750.000 

 
FEDR va finanţa maxim 85% din cheltuielile eligibile, iar bugetele de stat ale 
celor două ţări vor furniza entităţilor publice un procent de 13%. 
 
Contribuția solicitantului:  
Contribuţia proprie a partenerilor proiectului  este de  2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, la care se adăuga cheltuielile neeligibile. 
 
CALENDAR: Până în prezent au fost lansate 2 apeluri de proiecte pentru toate 
axele: 
 Apelul 1 - dedicat Axelor 1, 2 si 3, lansat în 26 martie 2015, cu termen de 
depunere 30 iunie 2015  pentru proiectele soft şi 30 septembrie 2015 pentru 
proiectele  hard. 
 Apelul 2- dedicat Axelor prioritare 4 şi 5, lansat în 15 octombrie 2015, cu 
termen de depunere 15 martie 2016. 

Valoarea alocării minime si maxime pentru un proiect: 
 



28 
 

Ghidul aplicantului pentru al treilea apel de proiecte, dedicate Axelor 1, 2 si 3 
se află în prezent în proces de consultare internă la nivelul structurilor de 
management ale Programului. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: în format de hârtie pentru 
apelul 1 şi 2. 
 
ALTE CERINTE 

Proiectul trebuie să respecte lista cheltuielilor eligible 
menţionată în Ghidul Solicitantului (categoriile de cheltuieli 
eligibile sunt detaliate în anexa D la Ghidul solicitantului). 

 
Proiectul trebuie să fie comun (cel puţin 3 criterii din 4): 
Proiectele trebuie să aibă impact transfrontalier direct şi să 
respecte cel puţin criteriile de dezvoltare comună şi 
implementare comună şi, la alegere, cel puţin unul din 
următoarele criterii: personal comun şi finanţare comună. 
1. Dezvoltare comună: pregătirea proiectului în comun, 
întâlniri pregătitoare. 

2. Implementare comună: implementarea comună a activităţilor, management 
comun al proiectului. 
3.Personal comun: personal comun în echipa de proiect. 
4.Finanţare comună: există un singur buget pentru proiect, împărţit între 
parteneri. 
ATENTIE!Puncte suplimentare în procesul de evaluare vor fi acordate 
proiectelor care îndeplinesc toate cele 4 criterii. 
 

Locaţia proiectului: activităţile proiectului trebuie localizate în 
aria eligibilă a Programului. Cu toate acestea, în situaţia în care 
un proiect va fi implementat parţial în afara zonei eligibile, 
trebuie să dovedească că activităţile respective sunt în 
beneficiul zonei eligibile a Programului. Costurile totale 
efectuate în afara zonei eligibile vor fi limitate la 20% din 

valoarea proiectului, indiferent de localizarea partenerului. 
 

Eligibilitatea parteneriatului: In implementarea unui proiect 
finanţat din Program, o organizaţie poate participa în calitate 
de Beneficiar Lider sau partener.  
ATENTIE! Numărul maxim de beneficiari într-un proiect este 
de 5, incluzând Beneficiarul Lider de proiect. 
 
Eligibilitatea solicitantului (partener/ Beneficiar lider de 
proiect) 
 Tipul organizaţiei: sunt eligibile autorităţi publice centrale 
(ex: ministere), autorităţi publice locale (ex: consilii judeţene), 

organisme de drept public (ex. institute naţionale, universităţi publice)  
organizaţii non-profit ( ex. O.N.G.-uri, asociaţii sau fundaţii, camere de comerţ, 
structuri asociative ale administraţiilor publice, universităţi private etc.). 
 
 Personalitatea juridică şi locaţia organizaţiei: un alt criteriu 
estenaționalitatea persoanei juridice care aplică (în cazul beneficiarilor 
români, persoană juridică română) şi locaţia în aria eligibilă a programului (în 
cazul beneficiarilor români, locaţia în România), astfel: 
 Daca organizaţia are sediul în regiunea transfrontalieră eligibilă, 

organizaţia este cea care aplică pentru asistenţă financiară; 
 Daca organizaţia nu are sediul în zona eligibilă, dar este localizată în 

România şi are o filială locală/regională cu personalitate juridică stabilită în zona 
eligibilă, filiala locală/regională va aplica pentru asistenţă financiară, în 
cazul contractării aceasta fiind beneficiarul proiectului; 
 Chiar dacă nu are filială/ sucursală locală în zona eligibilă, o autoritate 

publică naţională română,a cărei zonă de competenţă, stabilită prin acte 
juridice, se extinde asupra zonei eligibile a programului, va aplica pentru 
asistenţă financiară, în cazul contractării aceasta fiind beneficiarul proiectului. 
 Potenţialii beneficiari din România care nu au sediul în zona eligibilă şi nu 

pot deschide o filială locală/regională cu personalitate juridică în zona eligibilă şi 
a căror zonă de competenţă nu se extinde asupra zonei eligibile a programului, 
pot participa la un proiect în limita de 20% din bugetul total al proiectului. 
 

Pentru informații detaliate:  
Secretariatul Comun  
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi 
Strada Soseaua Chiciului nr. 2, Calarasi, Romania 
Tel: +40 242 313 091, Fax: +40 242 313 092 
www.calarasicbc.ro, Email: info@calarasicbc.ro 
 
Autoritatea de Management 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (Romania) 
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucuresti, Romania 
www.mdrap.ro 
Tel: +40 372 111 339 
 
Site-uri web: 
www.interregrobg.eu 
www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme 
twitter.com/ROBGProgramme 
www.infocooperare.ro 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.calarasicbc.ro/
mailto:info@calarasicbc.ro
http://www.mdrap.ro/
http://www.interregrobg.eu/
http://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme
https://twitter.com/ROBGProgramme/
https://twitter.com/ROBGProgramme/
https://twitter.com/ROBGProgramme/
http://www.infocooperare.ro/
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Programul Operațional Comun ENI 
România-Republica Moldova 

 
 
Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul European de Vecinătate /CE 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (MDRAP) 
 
Solicitanți eligibili: Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte 
instituţii publice din aria programului (România-județele Botoșani, Iași, Vaslui , 
Galați; Republica Moldova-întreg teritoriul). 
 
Măsuri care se adresează administrației locale: 
OT-2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric 
OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a 
reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii 
OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 
 
Activități/operațiuni eligibile: Toate proiectele trebuie derulate în parteneriat. 

Priorități și activități eligibile: 

 

 

 

Planificarea și dezvoltarea în comun a planurilor, politicilor și 
strategiilor de învățământ.

Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferul de bune 
practici, dezvoltarea în comun a unor centre de formare pentru 
creșterea eficienței educației prin diversificarea programelor de 
formare profesională pentru angajații din sistemul de învățământ 

Dezvoltarea unor programe comune de educație antreprenorială, 
programe care stimulează creativitatea, inovația și implicarea 
cetăţenilor.

Îmbunătățirea calității educaționale și încurajarea pentru 
participarea la reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii și a echipamentelor procurate.

Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile de 
învățământ pentru: 
- prevenirea şi corectarea abandonului şcolar prin programe de 
integrare școlară (Inclusiv campanii de sensibilizare); sistemul 
educaţional trebuie să încurajeze participarea și reintegrarea celor 
care au părăsit timpuriu şcoala,
- dezvoltarea şcolilor cu program prelungit și activităților extra-
curriculare.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor și a acțiunilor 
transfrontaliere pentru îmbunătățirea/facilitarea obținerii 
calificărilor și a competenţelor pentru piața forței de muncă.

Prioritatea 1.1- Cooperare instituțională în 

domeniul educațional în vederea creșterii 

accesului la educație și a calității acesteia 
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Dezvoltarea de 
parteneriate/ rețele 
între universități și 

centre de cercetare în

scopul creării unui 
mediu favorabil pentru 

transferul de know-
how și de afaceri.

Diseminarea, 
cooperarea și crearea 

de rețele între 
programe și organizații 
din cele două state din 

cadrul Programului, 
active în domeniul 

cercetării și inovării.

Acțiuni comune de 
cercetare și studii, 

inclusiv cele din 
domeniul mediului 

(schimbările climatice, 
conservarea 

biodiversității, 
energiei regenerabile 

și utilizarea eficientă a 
resurselor etc.).

Promovarea și 
susținerea cercetării și 

inovării prin 
reabilitarea/ 

modernizarea/ 
extinderea 

infrastructurii 
specifice, inclusiv 

procurarea de 
echipamente 

aferente.

Schimbul de 
experiență și de bune 

practici între 
autoritățile 

competente cu privire 
la înființarea și 
dezvoltarea de 

clustere.

Prioritatea 1.2 – Promovare și 

sprijin pentru cercetare și inovare 

Prioritatea 2.1 – Promovarea și 

conservarea patrimoniului 

cultural și istoric 

Construirea, extinderea, instalarea, restaurarea, conservarea, 
consolidarea, protecția, securitatea monumentelor culturale și 
istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumuri de acces), muzee, 
obiecte și colecții de artă și promovarea lor pe bază 
corespunzătoare asupra strategiilor/ conceptelor transfrontaliere 
relevante. 

 

Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a obiectelor și 
monumentelor culturale sau istorice. 

 

Rețele ale instituțiilor culturale care vizează promovarea 
patrimoniului cultural și istoric. 

 

Sprijin pentru activități specifice și tradiționale meșteșugărești, 
importante pentru conservarea culturii şi identităţii locale. 
 
nte pentru conservareaculturii şi indentităţii locale. 

 Promovarea activităților specifice și tradiționale din aria eligibilă 
(inclusiv evenimente culturale transfrontaliere). 

 

Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și 
istoric, în principal, prin intermediul evenimentelor culturale 
locale, la nivel transfrontalier. 

 

Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea unor 
strategii de promovare comune, produse și servicii turistice 
comune. 
 
nte pentru conservarea culturii şi indentităţii locale. 
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Investiții comune în 
infrastructura TIC, cu impact 
transfrontalier; (de exemplu, 
servicii prin fibră optică). 

 

Construcția, reabilitarea, 
lărgirea drumurilor 
(segmentelor de drumuri)  
transfrontaliere care 
reprezinţă drumuri de 
legătură cu graniţa sau cu un 
drum principal care duce la 
graniţă.  

 

Prioritatea 3.1– Dezvoltarea 
infrastructurii de transport 
transfrontalier şi a infrastructurii TIC 

 

Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru 
dezvoltarea serviciilor de sănătate 

şi a accesului la sănătate 

Construirea, reabilitarea, 
modernizarea sistemelor 
de infrastructură de 
transport transfrontaliere. 

 
Dezvoltarea inițiativelor 

ecologice de transport 

transfrontaliere și soluții 

inovatoare. 

Îmbunătățirea 
transportului multimodal 
(rutier/ apă) de interes 
transfrontalier. 

 

Îmbunătățirea/ 
reabilitarea/ construirea 
(segmente) drumuri de 
acces la centrele de 
interes transfrontalier. 

 

Dezvoltarea conexiunilor 
transfrontaliere, informații și 
comunicații integrate rețele 
și servicii. 

 

Elaborarea de strategii/ 
politici/ planuri comune 
pentru îmbunătățirea 
infrastructurii transportului 
transfrontalier. 

 

Modernizarea instalațiilor 
existente, pentru a permite 
legăturile dintre comunități și 
serviciile publice care 
promovează cooperarea 
transfrontalieră. 

 

Planificarea și dezvoltarea în 
comun a planurilor, politicilor și 
strategiilor pentru sănătatea 
publică și asistență socială. 

 

Activități comune menite să 
sporească accesul la sănătate în 
zona de frontieră prin 
construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii 
serviciilor de sănătate publică 
(inclusiv prin utilizarea energiei 
din surse regenerabile, etc.). 

 

Dezvoltarea unor laboratoare și 
laboratoare mobile pentru 
prevenirea/ detectarea/ 
monitorizarea bolilor, 
accidentelor, incidentelor și 
epidemiilor în zona de frontieră. 

 

Echiparea infrastructurii 
specifice serviciilor medicale 
publice (ambulatoriu, 
facilitarea camerei de urgenta, 
centre medicale, sociale de 
intervenție integrată, etc.). 

 

Programe comune de formare și 
schimburi de experiență, crearea 
de rețele pentru susținerea 
funcționare a serviciilor specifice 
medicale publice, telemedicină. 

 

Schimb de experiență, 
activități comune, în scopul de 
a asigura compatibilitatea 
protocoalelor de administrare 
al tratamentului. 

 

Campanii de conștientizare privind 
educația publică de sănătate, boli 
și prevenirea de epidemii. 
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Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității 
administrative a unităților de poliție (Inclusiv poliția de frontieră). 
 
Crearea de platforme de lucru de colaborare, în scopul de a 
crește eficiența poliției, a poliţiei  de frontieră și a structurilor 
personalizate în schimbul de date și informații. 
 
Instruirea în comun a poliției, poliției de frontieră și personalul 
personalizat, schimbul de bune practici privind domenii specifice 
de activitate (analiză, urmărire penală, criminalitate organizată). 

 
Investiții în construcția, renovarea sau modernizarea infrastructurii și 
clădirilor conexe aparținând poliției sau punctelor de trecere a frontierei. 
 
 

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi 
comune în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale şi antropice, precum şi acţiuni 
comune în timpul situaţiilor de urgenţă 

 

Măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și a inundațiilor. 

 

Sisteme/ Structuri comune integrate pentru o monitorizare eficientă și 

prevenirea dezastrelor precum și pentru reducerea consecințelor 

negative. 

Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea 
pericolelor și a riscurilor, inclusiv planuri de acțiune în comun. 
negative. 

Elaborarea de hărți comune detaliate și a bazelor de date (care să indice 
riscurile naturale și tehnologice,și utilizarea terenului pentru 
autoritățile de planificare regională, agențiile de mediu și serviciile de 
urgență). 

 

Schimb de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de 
conștientizare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor în 
zona transfrontalieră. 

 

Dezvoltarea standardelor integrate și comune pentru planificarea 
urbană și riscul de management. 

 

Investiții și dezvoltarea sistemului/ structurilor de management de 
urgenţă comun, integrat. 

 

Planificarea coordonată a acțiunilor autorităților în situații de urgență 
cauzate de dezastre naturale și dezastre provocate de om. 

 

Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii și 

echipamentelor direct legate de monitorizare și intervenție în situații de 

urgență. 

Prioritatea 4.3– Prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate 

şi cooperarea poliţiei 
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Investițiile în echipamente de operare și facilități specifice pentru 
activitatea de poliție / vamă / poliție de frontieră/ jandarmerie 
(de exemplu, instrumente de laborator, instrumente de 

detectare,hardware și software, mijloace de transport). 
 

Dezvoltarea unor politici și strategii comune, inclusiv campanii de 
conștientizare, schimburi de experienţă pentru combaterea 
crimei organizate. 

 
 

Valoarea grantului pentru un proiect este de maxim 90% din 
totalul costurilor eligibile.  
 

Se pot finanţa 2 tipuri de proiecte:  
Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de minim 
1 mil. EURO) (Obiectivele tematice 3, 7, 8). 
Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă 
de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO) (toate obiectivele 
tematice). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și de tipul de 
proiect (hard sau soft), valorile minime și maxime ale grantului care poate fi 
acordat pot varia între 50.000 și 2 milioane de euro pentru proiectele selectate 
în urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe 
site-ul programului, la adresahttp://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-
de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-
moldova-2014-2020). 
 
Contribuția solicitantului:minim 11,11% din valoarea grantului acordat. 
 
Pentru partenerii din România va putea fi rambursată de la bugetul de stat o 
parte din cofinanțare. Cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de 
stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se 
calculează după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei 
reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, astfel: 

a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală 
cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea 
cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% 
din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari 
lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară 
eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare; 

b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai 
mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează 

proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care 
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care 
se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat 
conform lit. a). 
 
Termenul limită de depunere a cererilor va fi stabilit în ghidul solicitantului.  
 
Modalitatea de depunere:Cererile de finanțare se vor depune on-line, prin 
sistemul informatic al programului, dar vor putea fi depuse și în plic sigilat, la 
sediul Secretariatului Tehnic Comun al programului din cadrul BRCT Iași. 
Informații exacte despre modalitatea de depunere vor fi disponibile în Ghidul 
aplicantului, la momentul lansării apelului. 
 
Alte informații: Apelurile vor avea loc în primul trimestru al anului 2017. Pe site-
ul programului vor fi anunțate la începutul anului evenimentele de informare și 
training pentru potențialii aplicanți. 
 
Structura care poate oferi informații detaliate solicitanților: 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași 
Strada Dimitrie Ralet 2A,Iași, Romania, cod postal 700108 
Tel: +40232-270646, Fax: +40232-260646 
E-mail: info.ro-ua-md@brctiasi.ro 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Direcția AM Programe Cooperare Teritorială Europeană 
Bulevardul Libertății nr. 12, 040129 Bucuresti, sector 5 
Tel: +4 0372111332, Fax: +40 372111456 
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro 
 
Site-uri web: 
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
mailto:info.ro-ua-md@brctiasi.ro
mailto:info.ro-ua-md@mdrap.ro
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/
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Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Republica Serbia 

 
 
Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA 
II)/ Uniunea Europeană 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 1:Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere 
favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de 
angajare, acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a 
programului. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 2:Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere 
favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor 
de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru 
îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, 
servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 

 
 
Obiectiv 3:Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere 
favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona 
transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul 
constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 1:Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a 
resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și 
promovarea rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind 
resursele de mediu. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 2:Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu, 
interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme 
inovatoare de protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și 
dezastrelor de mediu, reacții în situații de urgență, pregătirea şi 
conștientizarea urgențelor de mediu. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere 

favorabilă incluziunii 

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul 

riscurilor 

inițiative comune în vederea 

promovării și dezvoltării 

accesului pe piața muncii 

studii, strategii, schimburi de 

experiență 

dezvoltarea unor platforme și 

rețele, studii și cercetări 
investiții - construcții, reabilitări, 

modernizări 

investiții achiziția de 

echipamente 
studii, strategii, schimburi 

de experiență 

inițiative comune, parteneriate și 

rețele comune, studii, strategii, 

schimburi de experiență în domeniul 

protecției mediului, managementul 

reziduurilor și utilizarea resurselor 

naturale 

investiții în infrastructură 

(cu accent pe infrastructura 

verde) 

investiții în infrastructură de 

intervenție specifică situațiilor de 

urgență din aria eligibilă 

rețele și parteneriate comune 

pentru situații de urgență, studii, 

strategii, planuri, schimburi de 

experiență 
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Obiectiv 1:Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în 
transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate 
îmbunătățită și eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de 
mobilitate în zona transfrontalieră și integrarea zonei în principalele 
coridoare de transport din UE. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 2:Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi 
omogen în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele 
izolate, prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi 
eficiente (inclusiv internet, energie). 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv 1:Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe 
baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi 
cultural, promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru 
servicii de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, 
îmbunătăţirea  atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 

 
Obiectiv 2:Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității 
serviciilor turistice,  valorificării sustenabile a patrimoniului natural și 
cultural, crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o 
calitate superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și 
parteneriate transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității 
infrastructurii turistice. 
 
Tipuri de activități:  
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITANȚI ELIGIBILI: 
 Autorități publice locale și regionale (consilii județene, 
consilii locale, municipii etc.), (înregistrate și funcționând în 
aria eligibilă); 
 Autorități publice naționale/ regionale/ de la nivelul provinciilor 

(funcționând în aria eligibilă); 
 Alte instituții publice guvernate de dreptul public (Instituția Prefectului, 
instituții de sănătate și îngrijire, instituții de educație), (înregistrate și 
funcționând în aria eligibilă); 
 Birouri – filiale ale autorităților publice naționale/ regionale active în 
domeniul axei prioritare respective ( înregistrate și funcționând în aria eligibilă); 
 Muzee, școli, instituții culturale, sportive și de turism (înregistrate și 
funcționând în aria eligibilă). 
 Modul de implicare al beneficiarilor din România: ca beneficiar final sau ca 
Beneficiar Lider de proiect in proiecte comune cu cel puțin 1 partener sârb. 
 Beneficiarii pot fi doar din aria eligibilă a programului: România: 3 județe-
Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi și Republica Serbia: 6 districte -Severno-
Banatski, Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski. 

 
ACTIVITĂȚI/OPERAȚIUNI ELIGIBILE:  
 investiții în infrastructură – construcții, reabilitări, modernizări; 
 achiziționarea de echipamente;  
 studii, strategii, schimburi de experiență, campanii de 
conștientizare.  

 

SPRIJIN FINANCIAR:  
AP 1.1 – min 150.000 Euro – max. 1.000.000 Euro 
AP 1.2 - 2.1 -  2.2 - 3.1 - 3.2 - min 250.000 Euro – max. 2.000.000 Euro 
AP 1.3 - min 150.000 Euro – max. 2.000.000 Euro 

Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate 

investiții în 

infrastructură – 

construcții, 

reabilitări, 

modernizări 

achiziționarea de 

echipamente 

studii, strategii, 

schimburi de 

experiență, campanii 

de conștientizare 

investiții în 

infrastructura ICT 

studii, strategii, 

schimburi de 

experiență,  

platforme și rețele 

transfrontaliere 

achiziția de 

echipamente specifice 

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil 

investiții în infrastructura de 

turism-construcții, reabilitări, 

modernizări 

acțiuni comune de promovare 

parteneriate de cercetare, studii, 

strategii, schimburi de experiență 

în sectorul turistic 

sprijin pentru dezvoltarea 

serviciilor turistice transfrontaliere 
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Contribuția solicitantului: 2 % din totalul costurilor eligibile 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: adresa poștală/e-MS  
 
CALENDAR:  
 Primul apel pentru propuneri de proiecte care a inclus și apelul pentru 
proiecte strategice a fost lansat în 15 septembrie 2015. Bugetul alocat primului 
apel pentru propuneri de proiecte a fost de aproximativ 27,9 milioane euro IPA. 
Bugetul alocat pentru propunerile de proiecte strategice a fost de aproximativ 
22,5 mil. Euro.  
Termenul limită de depunere a proiectelor a fost 1 februarie 2016 pentru 
proiectele obișnuite (194 propuneri de proiecte depuse), respectiv 15 martie 
2016 pentru proiectele strategice (17propuneri de proiecte depuse). 
 Cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte va fi lansat la sfârșitul 
anului 2017. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Autoritatea de Management 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, București 
Tel: 0372 111 409 
E-mail: info@mdrap.ro 
www.mdrap.ro 
 
Secretariatul Comun  
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara 
Tel.: +40.356.426.360, Fax: +40.356.426.361 
Email: ipacbc@brct-timisoara.ro 
www.brct-timisoara.ro 
 
Site-uri web: 
www.romania-serbia.net 
Program: http://www.romania-serbia.net/?page_id=163&lang=en_GB 
Ghidurile aplicantului pentru proiecte (inclusiv proiecte strategice): 
http://www.romania-serbia.net/?page_id=815&lang=en_GB 
 
 
 
 

Programul INTERREG VA 
România-Ungaria 

 
Fondul/instituția finanțatoare: 
Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
Instituția care gestionează programul: 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Axa Prioritară 1: Protejarea în comun și 
utilizarea eficientă a valorilor comune și 
resurselor  

 
 
 
 
 
Tipuri de activităţi: 

Protecția și utilizarea bazinelor hidrografice transfrontaliere 
 
Dezvoltarea sistemelor de monitorizare,  informare, prognoză și 
management privind  calitatea și cantitatea apei   

 
Identificarea surselor de poluare și a măsurilor necesare pentru 
reducerea poluării apelor 

 
Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă  
 
Prevenirea și reducerea impactului negativ al poluărilor semnificative 
a apelor (produse de inundații), colectarea și utilizarea surplusului de 

apă, măsurători pentru reducerea riscurilor de inundații 

Prioritatea de investiții 6/b: Investirea în sectorul apelor 
pentru a întruni cerințele UE în domeniul mediului și pentru a 
aborda necesitățile identificate de statele membre, pentru 
investiții care depășesc respectivele cerințe 
 

 

mailto:info@mdrap.ro
http://www.mdrap.ro/
mailto:ipacbc@brct-timisoara.ro
http://www.brct-timisoara.ro/
http://www.romania-serbia.net/
http://www.romania-serbia.net/?page_id=163&lang=en_GB
http://www.romania-serbia.net/?page_id=815&lang=en_GB
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Organizarea unor acțiuni de diseminare în teren, ateliere și seminarii 
și acțiuni de creștere a gradului de conștientizare a populației locale. 

(Astfel de acțiuni este posibil să nu poată fi sprijinite ca acțiuni de sine 
stătătoare, ci doar ca părți ale unor proiecte complexe care contribuie la 
obiectivul specific). 
 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
Elaborarea unor studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării, 
dezvoltării și utilizării moștenirii culturale/naturale    
 
Instruirea și organizarea unor campanii de creștere a conștientizării cu 
privire la protecția, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale și 
culturale   
 
Îmbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac 
parte din moștenirea naturală sau culturală 

 
Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale intangibile   
 
Conservarea valorilor naturale 
 
Dezvoltarea, reconstrucția și promovarea  facilităților culturale care 
protejează moștenirea culturală a zonei eligibile 
 
Conservarea și întreținerea parcurilor naturale și naționale, rezervelor 
naturale și altor zone protejate, salvgardarea biodiversității   
 
Crearea unor rute tematice, produse și servicii turistice bazate pe 
moștenirea naturală și culturală   
 
Îmbunătățirea accesibilității la patrimoniul natural și cultural reabilitat - 
construirea, modernizarea drumurilor și asigurarea accesibilității cu 
bicicleta.  

 
Astfel de acțiuni este posibil să nu poată fi sprijinite ca acțiuni de sine 
stătătoare, ci doar ca părți ale unor proiecte complexe care contribuie la 
obiectivul specific. 

 

Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității 
transfrontaliere durabile și eliminarea 
blocajelor 

 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
Pregătirea unor investiții specifice: elaborarea de studii, analize, studii 
de fezabilitate, planuri tehnice, obținerea autorizațiilor 
necesare/certificate/aprobări/licențe.  
Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o 

probabilitate mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor 
posibile de finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a 
planurilor strategice privind transportul în zona eligibilă. 
 

Construirea, up-gradarea/modernizarea drumurilor cu impact 
transfrontalier, furnizând sau îmbunătățind accesul direct al nodurilor 
secundare și terțiare la rețeaua centrală sau globală TEN-T și 

infrastructura conexă (luând în considerare de asemenea îmbunătățirea 
condițiilor și siguranței bicicliștilor, unde este posibil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
Pregătirea unor investiții particulare: elaborarea de studii, analize, 
concepte, documentație tehnică/design, elaborarea unor recomandări 
cu privire la obstacolele administrative legale care îngreunează 
mobilitatea transfrontalieră   

 
Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui 
sistem de informare pentru pasageri, un program online, e-ticketing, 
apps mobile, sisteme de tarifare comune   
 

Prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 
 
 

Prioritatea de investiții 7/b: Îmbunătățirea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale 
 
 

Prioritatea de investiții 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus 
de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv 
transporturile fluviale interne și maritime, porturile, 
legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară pentru 
promovarea mobilității regionale și locale durabile 
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Dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public 
transfrontalier   
 
Investiții în infrastructura legată de transportul public (de exemplu, 
vehicule cu emisii scăzute, autobuze)   
 
Soluții inovatoare pentru îmbunătățirea transportului public 
transfrontalier și reducerea emisiilor legate de transport   
 
Construirea, modernizarea drumurilor, rutelor și benzilor pentru 
biciclete, prin utilizarea elementelor de infrastructură existente, unde 
este cazul (de exemplu diguri, drumuri agricole etc.). 
 

Axa Prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței 
de muncă și promovarea mobilității forței de 
muncă transfrontaliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
Pregătirea unei strategii de dezvoltare integrate şi a unor planuri de 
acţiune  în teritoriile specifice (identificarea potenţialului endogen şi 
a necesităţilor în ceea ce priveşte infrastructura de dezvoltare cu 
scopul de a intensifica ocuparea forţei de muncă), pentru a unifica 

acţiunile planificate 
 

Implementarea unor instruiri și inițiative de ocupare a forţei de muncă 
în zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părţile 
interesate de pe piaţa forţei de muncă (de exemplu, centre de 
ocupare a forţei de muncă, instituţii de formare, parteneri sociali şi 

ONG-uri) 
 
Acţiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale 
şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul local 
 

 
Creșterea ocupării forței de muncă, prin îmbunătățirea mediului de 
afaceri pe baza unor măsuri de dezvoltare integrată 
 
Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în teritoriile specifice 
selectate prin construirea, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu 
impact transfrontalier. 
 

 
 

 

Prioritatea de investiții 8/b: Susținerea creșterii eficiente a 
ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului 
endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele 
specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, 
îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor 
naturale și culturale specifice 
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Axa Prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de 
îngrijire a sănătății 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipuri de activităţi: 
 

Investiţii în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi al 
prevenţiei 
 
Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de 
sănătate, organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor 
echipamente de către personal 
 
Acţiuni promoționale pentru realizarea screening-urilor de sănătate şi 
a furnizării de informaţii pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu 
frecvență crescută 

 
Acţiuni cu scopul de îmbunătăţire a accesului grupurilor dezavantajate 
la infrastructura de sănătate 
 
Schimb de experienţă şi activităţi de consolidare a capacităţilor 
(cursuri de instruire, conferinţe, stagii) 
 
Dezvoltarea infrastructurii telemedicale şi de e-sănătate pentru 
diagnostic şi tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de 
informare a pacientului şi pentru a reduce inegalităţile existente în 
domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate 

Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și 
gestionării dezastrelor 
 

 
 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
 

Stabilirea şi implementarea standardelor armonizate şi a sistemelor 
pentru o mai bună prognozare şi gestionare a riscurilor naturale şi 
antropice în zona eligibilă a frontierei 
 
Amenajarea teritoriului în regiunile cu nivel de risc natural ridicat şi 
mediu 
 
Crearea unor instrumente integrate armonizate destinate prevenirii 
şi diminuării riscurilor, pentru oferirea unui răspuns comun pentru 
situaţii de urgenţă 
 
Dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii transfrontaliere în 
domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă 
 
Schimb de experienţă în domeniul prevenirii şi gestionării eficiente a 
riscurilor în zona transfrontalieră 
 
Activităţi de sensibilizare orientate spre grupuri specifice 
 
Elaborarea unor hărţi detaliate şi a unor baze de date care indică 
riscurile naturale şi tehnologice 

 
Achiziţionarea unor vehicule speciale, a echipamentelor şi 
materialelor pentru serviciile publice de intervenţie de urgentă 
 
Achiziţionarea de echipamente pentru măsurarea/monitorizarea 
parametrilor de mediu 
 
Stabilirea unor norme/legi şi protocoale comune cu privire la 
prevenirea riscurilor şi gestionarea situaţiilor de forţă majoră 
 

Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru 
abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul 
dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a 
dezastrelor 

 

Prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura 
medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, 
regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 
îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și 
tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare 
 



40 
 

Axa Prioritară 6: Promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituții și cetățeni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de activităţi: 
Analizarea cadrului de reglementare în diferite domenii și propunerea 
unor soluții și acțiuni pentru a armoniza reglementările relevante  
 
Inițiativele care vizează reducerea sarcinilor administrative privitoare 
la activitățile transfrontaliere ale persoanelor, întreprinderilor și altor 
organizații 
 
Evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și 
economice, precum și a obstacolelor existente în calea furnizării în 
comun a serviciilor  
 
Elaborarea și introducerea unor modele de cooperare instituțională 
 
Dezvoltarea capacității administrației publice regionale și locale în 
vederea  facilitării participării mai active la cooperarea transfrontalieră 
 
Consolidarea capacității instituționale și promovarea legislației UE prin 
cursuri de instruire, acțiuni de diseminare 
 
Activități cu accent pe îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere, 
dezvoltarea unor lucrări de mică amploare și echipament 
 

 

Solicitanți eligibili: 
 Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor   
 Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale 

acestora   
 Administrații ale parcurilor naționale/naturale   
 Instituții pentru protecția mediului 
 Instituții de învățământ superior  

 Organizații neguvernamentale    
 Asociații microregionale   
 Organizații de management al Euroregiunilor 
 Muzee, biblioteci, teatre 
 Biserici 
 Birouri ale patrimoniului cultural 
 Camere de comerț 
 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 
 Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport 
 
Solicitanţii eligibili trebuie să aibă sediul sau o filială regională/locală sau 
instituţii situate în aria eligibilă a Programului: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar, Békés şi Csongrád din Ungaria şi Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, în 
România. 
 
Activități/operațiuni eligibile: 
In functie de prioritatea de investiţii. A se consulta documentul de Program: 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369 
 
Valoarea grantului/alocării: 
Bugetele se vor preciza in Ghidurile Solicitantului 
 
Contribuția solicitantului: 
Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor 
unguri (minim 5% sau 0). 
 
CALENDAR: 
Decembrie 2016 
În cadrul unui prim Apel deschis pentru propuneri de proiecte: 

 Prioritatea de investiții 5/b – prevenirea riscului – alocarea întregii 
sume, 

 Prioritatea de investiții 6/b – Investiții în sectorul apelor – alocarea a 7 
milioane de EURO din totalul disponibil, 

 Prioritatea de investiții 6/c – patrimoniu natural – alocarea a 7,5 
milioane de EURO din totalul disponibil. 
În cadrul unui prim Apel restrâns, dedicat selecției de proiecte strategice 
(FSP): 

 Prioritatea de investiții 7/b – conectivitate / drumuri – alocarea întregii 
sume. 
Martie 2017 
În cadrul celui de-al doilea Apel deschis pentru propuneri de proiecte: 

 Prioritatea de investiții 6/b – mediu/ape - restul alocării FEDR 
disponibile, 

 Prioritatea de investiții 11/b - dezvoltarea capacității instituționale - 

Prioritatea de investiții 11/b: Consolidarea capacității 
instituționale a autorităților publice și a părților interesate și 
o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării 
juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și 
instituții 
 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369
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alocarea întregii sume, 
 
În cadrul celui de-al doilea Apel restrâns pentru propuneri de proiecte, 
dedicat selecției de proiecte strategice (FSP) 

 Prioritatea de investiții 7/c - transport durabil - alocarea întregii sume, 
 Prioritatea de investiții 8/b – ocuparea forței de muncă -  alocarea 

întregii sume, 
 Prioritatea de investiții 6/c - mediu/patrimoniu natural și cultural - 

restul alocării FEDR disponibile, 
 Prioritatea de investiții 9/a – sănătate - alocarea întregii sume. 

 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:e-MS 
 

Pentru informații detaliate: 
Autoritatea de Management 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, România 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, România 
Direcția Generală Programe Europene  
Serviciul Autoritatea Comună de Management România-Ungaria 
Tel.: 0372 111 326 
Fax: 0372 111 456 
e-mail: rohu@mdrap.ro 
 
Secretariatul Comun 
În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru 
Granița România-Ungaria (BRECO) - în cadrul Incubatorului de Afaceri Eurogional 
Calea Armatei Române nr.1/A, 410087, Oradea, România 
Tel.: 0259 473 174 
Fax: 0259 473 175 
e-mail: office@brecoradea.ro 
 
Autoritatea Națională 
Biroul Primului Ministru din Ungaria 
Wesselényi utca 20-22. 1077, Budapesta, Ungaria 
Tel.: +36 1 474 9200 
Fax: +36 1 795 0816 
Email: nemzetkozihat@me.gov.hu 
 
Site-uri web: 
http://interreg-rohu.eu/en/home-en/ 
http://www.brecoradea.ro/ 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369 
 

Programul Operațional Comun 
România-Ucraina 

 
 
Fondul/instituția finanțatoare:Instrumentul European de Vecinatate /CE 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Măsuri/Axe prioritare: 
OT-2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric 
OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a 
reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii 
OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 
 
Priorități: 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în 

vederea creșterii accesului la educație și a calității 

acesteia 

1.2– Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 

 

mailto:rohu@mdrap.ro
mailto:office@brecoradea.ro
mailto:nemzetkozihat@me.gov.hu
http://interreg-rohu.eu/en/home-en/
http://www.brecoradea.ro/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369
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Solicitanți eligibili: Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte 
instituţii publice din aria programului (România, judeţele: Botoşani, Suceava, 
Tulcea, Maramureş, Satu-Mare; Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, 
Zakarpatska, Cernăuţi). 
 
Activități/operațiuni eligibile: Toate proiectele trebuie derulate în parteneriat 
 
Tipuri de activități: 
 
 
 
 
 
 

 Planificarea și dezvoltarea în comun a planurilor de învățământ, politici și 
strategii; 

 
 Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferul de bune 

practici, dezvoltarea în comun a unor centre de formare pentru creșterea 
eficienței educației prin diversificarea programelor de formare profesională 
pentru angajații din sistemul de învățământ în domenii cum ar fi: dezvoltare 

școlară, managementul școlar, dezvoltarea relației dintre școli și comunități;  
dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovative, creșterea abilităţii de 
predare  pentru a facilita și motiva elevii să evolueze; 

 
 Dezvoltarea unor programe comune de educație antreprenorială, programe 

care stimulează creativitatea, inovația și implicarea cetăţenilor; 
 
 Îmbunătățirea calității educaționale și încurajarea pentru participarea la 

reabilitarea / modernizarea /extinderea / echiparea infrastructurii și a 
echipamentelor procurate; 

 
 Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile de 

învățământ pentru:  
prevenirea şi corectarea abandonului şcolar prin programe de 
integrare școlară (Inclusiv campanii de sensibilizare), sistemul 
educaţional trebuie să încurajeze participarea și reintegrarea 

celor care au părăsit timpuriu şcoala; 
dezvoltarea şcolilor cu program prelungit și activități extra-
curriculare; 

 
 Dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor și a acțiunilor 

transfrontaliere pentru îmbunătățirea/facilitarea calificărilor și a competenţelor 
locurilor de muncă. 
 
 
 
 
 
 
 Dezvoltarea de parteneriate / rețele între universități și centre de 

cercetare în scopul creării unui mediu favorabil pentru transferul de know-how și 
de afaceri. 

 
 Diseminarea, cooperarea și crearea de rețele între programe și organizații 

din două state care, din cadrul Programului, care activează în domeniul 
cercetării și inovării. 

 
 Acțiuni comune de cercetare și studii, inclusiv cele din domeniul mediului 

(schimbările climatice, conservarea biodiversității, energiei regenerabile și 
utilizarea eficientă a resurselor, etc.). 

 
 Promovarea și susținerea cercetării și inovării prin reabilitarea / 

modernizarea / extinderea infrastructurii specifice, inclusiv procurarea de 
echipamente aferente. 

2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și 
istoric 

 

3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport 
transfrontalier şi a infrastructurii TIC 

 

4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi 
a accesului la sănătate 

 

4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea 
prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi 
acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 

 

4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 
şi cooperarea poliţiei 

 

1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în 

vederea creșterii accesului la educație și a calității 

acesteia 

1.2– Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
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 Schimbul de experiență și de bune practici între autoritățile competente cu 
privire la înfiinţarea şi dezvoltarea de clustere.  

 
 
 
 
 

 Restaurarea, conservarea, consolidarea, protecția, securitatea 
monumentelor culturale și istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumuri de 
acces), muzee, obiecte și colecții de artă și promovarea lor pe bază 
corespunzătoare asupra strategiilor/ conceptelor transfrontaliere relevante; 

 

 Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a obiectelor şi 
monumentelor culturale și istorice; 

 

 Rețele ale instituțiilor culturale care vizează promovarea patrimoniului 
cultural și istoric; 

 

 Sprijin pentru activități specifice și tradiționale meșteșugărești, 
importante pentru conservarea culturii şi indentităţii locale; 

 

 Promovarea activităților specifice și tradiționale din aria eligibilă (inclusiv 
evenimente culturale transfrontaliere); 

 

 Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în 
principal, prin intermediul evenimentelor culturale locale, la nivel 
transfrontalier; 

 

 Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea unor strategii 
de promovare comune, produse și servicii turistice comune. 
 
 
 
 
 
 
 Reconstruirea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de infrastructură de 

transport transfrontaliere; 
 
 Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontaliere și soluții 

inovatoare; 
 Îmbunătățirea transportului multimodal (rutier/ apă) de interes 

transfrontalier; 
 

 Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor(segmentelor de drumuri)  
transfrontaliere care reprezinţă drumuri de legătură cu graniţa sau cu un drum 
principal care duce la graniţă.  

 
 Îmbunătățirea/ reabilitarea/ construirea (segmente) drumuri de acces la 

centrele de interes transfrontalier; 
 
 Îmbunătățirea/ reabilitarea/ construirea (segmente) drumuri de acces la 

centrele de interes transfrontalier; 
 
 Elaborarea de strategii/ politici/ planuri comune pentru îmbunătățirea 

infrastructurii transportului transfrontalier; 
 
 Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și comunicații 

integrate rețele și servicii; 
 
 Modernizarea instalațiilor existente, pentru a permite legăturile dintre 

comunități și serviciile publice care promovează cooperarea transfrontalieră.  
 
 
 
 
 
 

 Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de 
frontieră prin construcția/ reabilitarea / modernizarea infrastructurii serviciilor 
de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea energiei din surse regenerabile, 
etc.); 

 
 Dezvoltarea unor laboratoare și laboratoare mobile pentru prevenirea/ 

detectarea/ monitorizarea bolilor,accidentelor, incidentelor și epidemiilor în 
zona de frontieră; 

 Echiparea infrastructurii specifice serviciilor medicale publice 
(ambulatoriu, facilitarea camerei de urgenta, centre medicale, sociale de 
intervenție integrată, etc.); 

 
 Programe comune de formare și schimburi de experiență, crearea de rețele 

pentru susținerea funcționare a serviciilor specifice medicale publice, 
telemedicină; 

 
 Schimb de experiență, activități comune, în scopul de a asigura 

compatibilitatea protocoalelor de administrare al tratamentului; 
 
 Campanii de conștientizare privind educația publică de sănătate, boli și 

prevenirea de epidemii. 

2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și 
istoric 

 

3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport 
transfrontalier şi a infrastructurii TIC 

 

4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi 
a accesului la sănătate 
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 Măsuri comune pentru prevenirea de alunecări de teren și a inundațiilor din 

zonele frontaliere ; 
 
 Sisteme/ Structuri comune integrate pentru o monitorizare eficientă şi 

prevenire a dezastrelor precum și pentru reducerea consecințelor negative; 
 
 Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea 

pericolelor și a riscurilor, inclusiv planuri de acțiune în comun; 
 
 Elaborarea de hărți comune detaliate și a bazelor de date (care să indice 

riscurile naturale și tehnologice,și utilizarea terenului pentru autoritățile de 
planificare regională, agențiile de mediu și serviciile de urgență); 

 
 Schimb de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de 

conștientizare pentru prevenirea și gestionarea eficientă a riscurilor în zona 
transfrontalieră; 

 
 Dezvoltarea standardelor integrate și comune pentru planificarea urbană și 

riscul de management; 
 
 Investiții și dezvoltare a sistemului/ structurilor de management de urgenţă 

comun, integrat; 
 
 Planificarea coordonată a acțiunilor autorităților în situații de urgență 

cauzate de dezastre naturale și dezastre provocate de om. 
 
 
 
 
 
 
 Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a 

unităților de poliție (Inclusiv poliția de frontieră); 
 
 Crearea de platforme de lucru de colaborare, în scopul de a crește 

eficiența poliției,poliţiei de frontieră și structurilor personalizate în schimbul de 
date și informații; 

 Instruirea în comun a poliției, poliției de frontieră și personalul 
personalizat, schimbul de bune practici privind domenii specifice de activitate 
(analiză, urmărire penală, criminalitate organizată); 

 
 Investiții în construcția, renovarea sau modernizarea infrastructurii şi 

clădirilor conexe aparţinând poliţiei sau punctelor de trecere a frontierei; 
 
 Investițiile în echipamente de operare și facilități specifice pentru 

activitatea de poliție / vamă / poliție de frontieră / jandarmerie (de exemplu, 
instrumente de laborator, instrumente, de detectare,hardware și software, 
mijloace de transport); 

 
 Dezvoltarea unor politici și strategii comune, inclusiv campanii de 

conștientizare, schimbul de experienţă  pentru de combaterea crimei organizate. 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea grantului pentru un proiect este de 
maxim 90% din totalul costurilor eligibile.  
Se vor putea finanţa două tipuri de proiecte:  
 

Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură având o valoare de 
minim1 mil. EURO) (Obiectivele tematice 3, 7, 8)  
 
Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o 
componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO) 
(toate obiectivele tematice). 

 
În funcție de prioritatea căreia i se adresează proiectele, precum și de tipul de 
proiect (hard sau soft), valorile minime și maxime ale grantului care poate fi 
acordat pot varia intre 50.000 și 2 milioane Euro pentru proiectele selectate în 
urma apelurilor (valorile exacte / prioritate /tip de proiect sunt disponibile pe 
site-ul programului, la adresa http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-
de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-
moldova-2014-2020). 
 
Contribuția solicitantului:  
Beneficiarii vor contribui cu o cofinanţare de minim 11,11% din valoarea 
grantului acordat. 
Pentru partenerii din România va putea fi rambursată de la bugetul de stat o 
parte din cofinanțare. Cuantumul cofinanţării publice asigurate de la bugetul de 
stat acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România se 
calculează după autorizarea cererii de plată finală şi stabilirea sumei 
reprezentând cheltuielile totale autorizate în cadrul proiectului respectiv, după 
cum urmează: 

4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea 
prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi 
acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 

 

4.3– Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi 
cooperarea poliţiei  

 

http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/primele-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-comun-romania-republica-moldova-2014-2020
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a) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este egală 
cu suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se calculează valoarea 
cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat ca fiind egală cu maximum 8% 
din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază respectivii beneficiari 
lideri/beneficiari parteneri, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară 
eligibilă pe care o asigură în proiect conform contractului de finanţare; 
 
b) în cazul în care suma reprezentând cheltuielile totale autorizate este mai 
mică decât suma prevăzută în bugetul contractului de finanţare, se diminuează 
proporţional fondurile externe nerambursabile şi contribuţia financiară pe care 
beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri respectivi o asigură în proiect, după care 
se calculează valoarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat 
conform lit. a). 
 
Termenul limită de depunere a cererilor va fi stabilit în ghidul solicitantului.  
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  
Cererile de finanțare se vor depune on-line, prin sistemul informatic al 
programului, dar vor putea fi depuse și în plic sigilat, la sediul Secretariatului 
Tehnic Comun al programului din cadrul BRCT Iași. Informații exacte despre 
modalitatea de depunere vor fi disponibile în Ghidul aplicantului, la momentul 
lansării apelului. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava 
Strada Bistritei nr. 8A sau Strada Slatioarei nr.1, cladire DAEOfficeCenter 1,et.1, 
cod postal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMANIA 
Tel+40230 530 049 
Fax:+40230 530 055 
E-mail: info.ru-ua-md@brctsuceava.ro 
 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana 
Bulevardul Libertatii nr. 12 
040129 Bucuresti, sector 5 
Tel: +4 0372111332 
Fax: +40 372111456 
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro 
 
Site-uri web: 
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro 
 

Programul Operațional Comun 
Bazinul Mării Negre 

 
 
Fondul/instituției finanțatoare:Instrumentul European de Vecinătate (ENI) 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Obiective specifice: 

1. Promovarea afacerilor si a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre 

2. Promovarea coordonarii protecției mediului și a reducerii in comun a deșeurilor 
marine în Bazinul Mării Negre 
 
Priorități: 

 
Prioritatea 1.1 - Promovarea în comun a mediului de afaceri şi a 
antreprenoriatului în materie de turism şi cultură 
 
Prioritatea 1.2 - Creşterea oportunităţilor de comerț 
transfrontalierşi modernizarea în domeniul agriculturii și 

mailto:info.ru-ua-md@brctsuceava.ro
mailto:info.ro-ua-md@mdrap.ro
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro
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sectoarelor conexe (Inclusiv acvacultură, industria alimentară şi agro-industrie). 
 

Prioritatea 2.1 -Ȋmbunătăţirea sistemului de monitorizare în 
comun a mediului 
 
Prioritatea 2.2 - Promovarea unor activități comune de 
conștientizare publică și a unor acțiuni comune privind reducerea 
deşeurilor din râuri şi mare 
 

Solicitanți eligibili: 
 Autorități ale administrației publice locale: consilii locale, primării, consilii 
județene 
 
Activități/operațiuni eligibile (orientativ):  
 
 
 
 

Promovarea dezvoltării şi comercializării comune a produselor de 
turism transfrontalier şi a itinerariilor tematice (ex. culturale, religioase, rutele 
comerciale antice, agricole); promovarea diversificăriişi a integrării turismului de 
coastă şi intern. 

Promovarea patrimoniului istoric şi sprijinirea conservării acestuia prin 
dezvoltarea turistică sustenabilă (ex. Investiţii la scară mică, marketing).  

Ȋncurajarea sinergiilor, reţelelor şi conectivităţii între părţile 
interesate din turism şi cultură şi operatorii de turism din cadrul Bazinului Mării 
Negre (ex. reţea specifică pentru turismul maritim, etc.); promovarea 
instrumentelor electronice de marketing şi a informaţiilor logistice 
transfrontaliere în evenimentele culturale, de exemplu.  

Schimbul de experienţă şi/sau dezvoltarea în comun a unor pachete de 
turism destinate anumitor pieţe (ex. Persoanele în vârstă); schimb de experienţă 
pentru a promova produsele turistice de o mai  bună calitate şi mai inovatoare 
(ex. Parcuri arheologice submarine, eco-tourism, turism cultural, turism 
medical). 

Promovarea în comun a produselor culturale (artizanat, opere de artă, 

etc) şi evenimente (festivaluri, târguri). 

Consolidarea în comun a deschiderii Regiunii Mării Negre către turismul 
international şi non-european (ex. Marketingul comun, campanii de comunicare şi 
promovare, dezvoltarea brandurilor Bazinului MăriiNegre). 

Încurajarea networking-ului, a schimbului de bună experienţă în 
consolidarea industriilor culturale şi creative (muzică, multimedia, etc.). 
Schimbul de bune practici în dezvoltarea strategiilor de turism ecologice (ex. 

Îmbunătăţirea eficienţei resurselor, prevenirea/gestionarea deşeurilor 
şi a poluării în zonele turistice, orientări privind diminuarea efectelor 
asupra biodiversităţii şi amplificarea beneficiilor turismului în zonele 

protejate). 

Ȋmbunătăţirea serviciilor turistice şi promovarea perfecţionării 
competenţelor ex. Prin programele de schimb între instituţiile de învăţământ 
(ex. Pentru tineri profesionişti), sau prin crearea în comun a unor cursuri 
deschise online bazate pe cele mai bune experienţe din domeniu.  
 
 
 

 
Promovarea relaţiilor comerciale internaţionale, a reţelelor sectoriale 
şi transsectoriale şi a parteneriatelor (ex. Forumuri de afaceri) în 
cadrul Bazinului Mării Negre şi sprijinirea internaţionalizării 
schimburilor (ex. Dezvoltarea capacităţii). 

 
Consolidarea conexiunii la internet, a sistemelor de afaceri 
transfrontaliere de schimb de informaţii, a informaţiilor de piaţă şi de 
logistică, cu o mai mare utilizare a tehnologiilor de informaţii şi 
comunicaţii (TIC). 

 
Schimbul de bune practici în marketing modern şi inovator şi de 
strategii comerciale, instrumente de marketing electronice şi 
elaborarea strategiilor comune de marketing (ex. Branding regional). 
 
Sprijinirea inovaţiei, cercetării şi cooperării, inclusiv pentru 
dezvoltarea logisticii, în industria agricolă, dezvoltarea în comun şi 
punerea în aplicare a bunelor practici în producerea de produse 
agricole de calitate.  

 
Introducerea de tehnologii inovatoare pentru dezvoltarea sectorială 
(produse organice/bio, acvacultură sustenabilă), incluzând schimbul 
de experienţă şi investiţiile la scară mică în proiecte-pilot. 
 

Sprijinirea culturii antreprenoriale prin învăţarea şi pregătirea tinerilor  ce 
lucrează în sectorul agricol şi în sectoarele conexe; schimbul de bune practici în 
acest domeniu. 

Prioritatea 1.1 
 

Prioritatea 1.2 
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Schimbul experienţei de bune practici în introducerea în practică a standardelor 
(ex. Siguranţa alimentară). 

 
Acţiuni în comun pentru sprijinirea folosirii productive a 
transferurilor băneşti în modernizarea 
agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare. 
 

 
 
 

 
Consolidarea monitorizării comune şi compatibile la nivel 
transfrontalier, a sistemelor de evaluare şi informare, a instrumentelor 
şi capacităţii de prevenire şi control a poluării transfrontaliere (inclusiv 

prin investiţiile la scară mică, activități de cercetare și inovare).  
 

Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacităţii 
de informare, cercetare și inovare (inclusiv tehnologii inovatoare) pentru 
abordarea transformării ecosistemului, monitorizării biodiversităţii şi 
migraţiei speciilor. 

 
Consolidarea în comun a colaborării între ştiinţă, industrie, părţile 
interesate relevante şi factorii de decizie pentru a aborda problemele de 
management integrat al litoralului şi pentru a armoniza monitorizarea, 
evaluarea mediului marin şi furnizarea de date.  

 
Ȋmbunătăţirea disponibilităţii şi a interoperabilităţii transfrontaliere a 
datelor de acces public online actualizate şi a produselor de date (ex. 
hărţi) pentru Marea Neagră, astfel încât industria, autorităţile publice, 
ONG-urile şi cercetătorii să le utilizeze în mod eficient. 

 
Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile maritime 
responsabile pentru activităţi precum navigarea sigură sau controlul 
pescuitul, pentru a putea face schimb de informaţii asupra riscurilor şi 
ameninţărilor (supraveghere maritimă integrată). 

 
Îmbunătăţirea cooperării la nivelul monitorizării mediului între părţile 
interesate implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor . 
 
Consolidarea contactului între ţări şi schimbul de bune practici privind 
sistemele de prevenire timpurie care permit populaţiei expuse la 
pericole să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita/reduce riscurile 
şi pentru a pregăti răspunsuri eficiente; îmbunătăţirea disponibilităţii 

informaţiilor legate de mediu pentru populaţie, în special privind riscul de 
producere a cutremurelor, inundaţiilor şi incendiilor de pădure. 

 
 

Sensibilizarea şi educarea în comun a publicului în ceea ce priveşte 
problemele constituite de deşeurile din râuri şi din mare, valoarea biodiversităţii 
şi protecţia mediului (campanii mass-media, producţia de instrumente 
educaţionale şi orientări pentru o ‘cetăţenie responsabilă’ pentru diferite 
sectoare, pentru publicuri-ţintă, cum ar fi copiii şi studenţii, turiştii, autorităţile 
municipale, companiile de transport naval şi echipajele navelor). 

Schimbul şi promovarea bunelor practici şi a tehnologiilor de gestionare 
a mediului (inclusiv prin investiţiile la scară mică, activități comune de cercetare 
și inovare) referitoare la tratarea şi eliminarea deşeurilor, reducerea depozitării 
ilegale a acestora şi a gropilor de gunoi de pe ţămurile râurilor şi de pe ţărmurile 
mării şi prevenirea efectelor adverse ale acestora. 

Promovarea în comun a practicii celor ‘3 R’ (redu, refoloseşte, 
reciclează) pentru deşeuri, precum şi folosirea deşeurilor pentru producerea de 
energie. 

Consolidarea acţiunii comunităţii, promovarea şi organizarea 
campaniilor transfrontaliere de curăţare  a zonelor de coastă ale Bazinului Mării 
Negre şi a râurilor (implicând şcoli, studenţi şi voluntari) şi schimbul de bune 
experienţe în acest domeniu.   

Ȋncurajarea implicării şi a parteriatelor între ONG-uri şi societatea 
civilă, sectorul privat (ex. În sectoarele de turism, transport naval şi pescuit) şi 
autorităţile locale/regionale şi serviciile de colectare a gunoiului pentru a 
combate deşeurile din râuri şi deşeurile marine. 

Schimbul de experienţă pentru a îmbunătăţi infrastructura porturilor şi 
serviciile de colectare a gunoiului de pe nave (ex. Pregătirea de 
orientări/manuale pentru dezvoltarea unui plan de gestionare a deşeurilor 
portuare în concordanţă  cu cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale/UE şi 
promovarea implementării acestui plan în porturile de la Marea Neagră). 
 
SPRIJIN FINANCIAR 
Valoarea grantului (fonduri ENI) este de maxim 92% din totalul costurilor 
eligibile, pentru fiecare Proiect. 

Prioritatea 2.1 
 

Prioritatea 2.2 
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Contribuția solicitantului:  
Rata cofinanțării va fi de maxim 8% din totalul costurilor eligibile ale Proiectului. 
 
Termenul limită: 
Va fi decis de către Comitetul Comun de Monitorizare la momentul aprobarii 
Pachetului Aplicantului. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  
Online eMS / transmitere prin posta (se va decide ulterior) 
 
CALENDAR: 
Primul apel pentru propuneri de proiecte urmează a fi lansat la începutul anului 
2017. 
 
Pentru mai multe informații: 
 
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Marea Neagră 
Bd. Tomis, Nr. 48, Constanța, ROMÂNIA 
Tel: +40 341 452 836, Fax: + 40 341 452 841 
office@bsb.adrse.ro, 
 
Site-uri web: 
http://blacksea-cbc.net 
 
 
 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina  

 
 
Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
Instrumentul European de Vecinătate 
 
Instituția care gestionează programul: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Aria eligibilă 
Regiuni principale 
România - 3 judeţe Maramureş, Satu Mare şi Suceava 
Ungaria - 2 judeţe Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén 
Slovacia - 2 regiuni Prešovský şiKošický  
Ucraina - 3 regiuni Zakarpatska, Ivano – Frankivska şi Chernivetska  
 
Regiuni adiacente 
România - judeţul Suceava  
Ucraina - regiunea Chernivetska 
 

Drepturile limitate de participare pentru regiunea adiacentă se referă 
la faptul că proiectele din respectiva regiune trebuie să implice 
parteneri din Ungaria sau Slovacia, sunt restricționate la Obiectivele 

Tematice 6 și 7, iar partenerii din această regiune nu pot implementa Proiecte 
Mari de Infrastructură. 

mailto:office@bsb.adrse.ro
http://blacksea-cbc.net/
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Centre sociale, economice şi culturale majore: 
Budapesta (Ungaria) 

Debrecen (Ungaria) 

Eger (Ungaria) 

Bratislava (Slovacia) 

București (România) 

Cluj Napoca (România) 

Kiev (Ucraina) 

 
Autoritățile și organizațiile naționale sau regionale situate în aceste 
centre vor fi incluse în program în cazurile speciale în care implicarea 
acestor autorități și organizații este esențială pentru implementarea 
și asigurarea sustenabilității acțiunilor.  

Obiective tematice şi priorități 

Obiectivul tematic Prioritatea 

3 
Promovarea culturii locale 
și conservarea 
patrimoniului istoric 

 
Promovarea culturii locale și a istoriei cu 
accentuarea funcţiei de turism 
 
 

6  
Protecția mediului, 
atenuarea şi adaptarea la 
schimbările climatice 

 
Utilizarea durabilă a mediului în zona 
transfrontalieră - conservarea resurselor 
naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră și poluare a râurilor 

7 
Îmbunătățirea 
accesibilității către 
regiuni, dezvoltarea 
durabilă a sistemelor şi 
legăturilor de transport şi 
comunicaţii 

 
Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de 
transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii 
persoanelor și bunurilor  
 

Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii 
pentru tehnologiile de informare şi 
comunicare și schimbul de informații 
 

8 
Provocări comune în 
domeniul siguranței și 
securității 

 

 
Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune 
pentru prevenirea dezastrelor naturale și 
provocate de om precum și acțiuni comune în 
situațiile de urgență 

Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate 
 

 
Solicitanți eligibili:consilii județene, consilii locale, primării. 
 
Activități/operațiuni eligibile:  

 
Conservarea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu istoric; 
 
Dezvoltarea de destinații turistice transfrontaliere comune, de rute și 
pachete turistice tematice;  
 
Organizarea de evenimente culturale comune cu valoare adăugată 
transfrontalieră, legate de patrimoniul istoric, cultural și religios al 
regiunilor;  
 
Protecția peisajelor, păstrarea biodiversității și a eco-sistemelor cu 
relevanță transfrontalieră; 
 

Protecția resurselor de apă, adaptarea la extremitățile hidrologice tot 

mai frecvente prin  acțiuni integrate de management al apelor; 

 
Programe educaționale ecologice comune; 
 
Sprijinirea investițiilor pentru creșterea producției de energie 
regenerabilă, a eficienței energetice, a economisirii de energie și 
reciclării; 
 
Elaborarea de strategii comune de reducere a emisiilor de carbon; 
 
Managementul deșeurilor comunale și industriale; 
 
Inventarierea problemelor de calitate a apei în bazinele hidrografice a 
râurilor transfrontaliere; 
 

Crearea de sisteme de monitorizare a calității apei pe râurile 

transfrontaliere;    

 

Dezvoltarea de depozite de deșeuri care se pretează la activități de 

reciclare și corespund reglementărilor de mediu; 

 

Activități de pregătire și/sau construcția, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurilor de transport care conduc înspre și traversează 

frontiera, pentru a crește oportunitățile de mobilitate 

transfrontalieră; 
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Dezvoltarea infrastructurii de trecere a frontierei și îmbunătățirea 

sistemelor de management al frontierelor conectate la investițiile în 

domeniul infrastructurii de transport; 

 

Construirea, modernizarea și dezvoltarea pistelor de biciclete, a 

rutelor care conduc înspre și traversează frontiera; 

 

Dezvoltarea de inițiative de transport public transfrontalier, 

armonizarea sistemelor de transport public, achiziționarea de 

material rulant; 

 

Dezvoltarea infrastructurii de internet de bandă largă și a centrelor 

de comunicații; 

 

Activități de armonizare în domeniul prevenirii inundațiilor, 

dezvoltarea infrastructurii de prevenire a inundațiilor și a excesului 

de ape subterane; 

Crearea de sisteme comune de alertă rapidă pentru incidentele din 

timpul dezastrelor naturale; 

 

Îmbunătățirea infrastructurii și echipamentelor pentru prevenție și 

de îngrijire a sănătății, care să fie legate de oferirea de servicii 

transfrontaliere, dezvoltarea comună de capacități; 

 

Dezvoltarea comună și crearea de zone de tratament a pacienților; 

Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale de sănătate. 

 

 
 
SPRIJIN FINANCIAR:  
Până în prezent nu au fost lansate apeluri pentru propuneri de proiecte; va fi  
stabilit prin ghidurile solicitantului. 
 
Contribuția solicitantului: va fi stabilită prin ghidurile solicitantului, care vor fi 
emise cu ocazia lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte. 
 
Termenul limită: urmează a fi stabilit. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: se va stabili cu ocazia 
lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte. 
 

CALENDAR: 
Primul apel pentru propuneri de proiecteva fi lansat, estimativ, la începutul 
lunii februarie 2017. 
 
Cu ocazia lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte vor fi organizate 
seminarii de informare în toate judeţele eligibile: Satu Mare, Maramureş şi 
Suceava. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 
Széchenyi Programiroda  
Gellérthegy u. 30-32.  
H-1016 Budapest, HUNGARY  
E-mail address: info@huskroua-cbc.net 
Fax: +36 1 224 3291 
 
Autoritatea Națională 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Direcția Generală Programe Europene  
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene 
Manager program 
Robert Costeţchi 
Tel.: +40372 111 318;   
Fax:  +40372 111 456;  
Email: robert.costetchi@mdrap.ro 
 
Site-uri dedicate: 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172 
http://www.huskroua-cbc.net/en/ 
 

mailto:robert.costetchi@mdrap.ro
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-4172
http://www.huskroua-cbc.net/en/
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Programul de Cooperare Interregională  
INTERREG EUROPE 

 
 
 
Fondul/instituția finanțatoare: Fondul European de Dezvoltare Regională/ 
Comisia Europeană 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administrației Publice 
 
Axe prioritare: 
1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii 
3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon întoate sectoarele 
4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 
5 - Asistență tehnică (destinată structurilor programului) 
 

Priorități de investiții 
Axa 1 

1 (a) - îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) 
și a capacitățilorpentru a dezvolta excelența în materie de C&I și 
promovarea centrelor de competență,în special a celor de interes 
european 

 
1 (b) - promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 
sinergii întreîntreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în specialpromovarea investițiilor în 
dezvoltarea de produse și de servicii, transferul detehnologii, inovarea 

socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimulareacererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializareainteligentă, precum 
și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată,liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producțieavansate și 
de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențialeși 
difuzării tehnologiilor de uz general; 

 
Axa 2 

3 (d) - sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele 
regionale, naționale șiinternaționale și de a se angaja în procesele de 
inovare. 
 

Axa 3 
4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile 
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; 

 
Axa 4 

6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural șiCultural 
 
6 (g) - sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă 
din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri 
ecologice, a Eco inovării și amanagementului performanței de mediu 
în sectorul public și cel privat. 

 
Solicitanți eligibili: 

- Autoritățile publice  
- Organisme de drept public 
- Organisme private non-profit 

 
Activități/operațiuni eligibile:  

- Proiecte de cooperare interregională 
- Platforme de învățare de politici 

 
SPRIJIN FINANCIAR:  
Total buget FEDR program: 359.326.000 euro  
 
Ratele de cofinanțare: 

- 85% pentru Autoritățile publice și Organismele de drept public 
- 75% pentru Organismele private non-profit 
- 13% cofinanțare națională pentru toate tipurile de beneficiari 

 
Contribuția solicitantului:  

- 2%   pentru Autoritățile publice și Organismele de drept public 
- 12% pentru Organismele private non-profit 

 
Termenul limită: va fi stabilit cu ocazia lansarii apelurilor de proiecte.  
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CALENDAR 
Până în acest moment au fost lansate 2 apeluri. Un al treilea apel este programat 
pentru perioada 1 martie – 30 iunie 2017. La fel ca în celelalte apeluri, toate 
cele 4 axe vor fi deschise. Cu toate acestea, deoarece în primele două 
apelurimajoritatea proiectelor au fost pentru axa 1 si 2, este incurajată 
depunerea de proiecte pentru axele 3 si 4! 
Ghidul aplicantului va fi disponibil cel mai probabil la inceputul lunii ianuarie 
2017. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: aplicație online la 
http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f . 
Secretariatul Comun a pus in aplicare un sistem de asistenta pentru beneficiari, 
iar unul dintre instrumentele cele mai importante este oferirea de feedback 
privind ideeea de proiect. Mai multe detalii se gasesc pe site-ul programului: 
http://bit.ly/2gesSFA.  Majoritatea ideilor ce au primit un astfel de feedback s-
au transformat in proiecte căștigatoare în cadrul primelor două apeluri. 
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 

 

Pentru informații detaliate: 
 
Secretariatul Comun al programului INTERREG EUROPE 
45 rue de Tournai – 59000 Lille – France 
Tel: +33 328 144 100 - Fax: +33 328 144 109 
http://www.interregeurope.eu 
 
Autoritatea Națională 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene 
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti 
Tel: +40372 111 369  
Fax: +40372 111 456 
dan.balanescu@mdrap.ro 
 
Buletin 
http://www.interregeurope.eu/account/registration 
 
Site-uri web dedicate: 
http://www.interregeurope.eu 
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506 
 

Programul de Cooperare 
URBACT III 

 
 
Fondul/instituția finanțatoare:Fondul European de Dezvoltare Regională / 
Comisia Europeană 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Obiectivul general:sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
  
Obiective specifice: 

1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru 

dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă. 

2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană 

și planurile de acțiune în orașe. 

3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană 

durabilă 

4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în 

luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe 
și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate de dezvoltarea 
urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană. 
 

Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activitățile: 
 
Orașe, municipalități; 

http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://bit.ly/2gesSFA
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.interregeurope.eu/
mailto:dan.balanescu@mdrap.ro
http://www.interregeurope.eu/account/registration
http://www.interregeurope.eu/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506
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Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi cartiere, în cazul în 
care acestea sunt reprezentate de instituții politico-administrative cu 
atribuții în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de 
politici din aria tematică acoperită de URBACT; 

 
Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în cazul în care 
acestea sunt reprezentate de către instituții politico-administrative 
cu atribuții delegate în formularea de politici de dezvoltare și 
implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT; 

 

Parteneri eligibili parțial (non-city partners) pentru anumite 
activități: 
 

Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate 
de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, și 
ce implementează politici specifice (vizând dezvoltare economică, 
eficiență energetică, sănătate, infrastructură etc); 
 
Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu 
problematici urbane. 
 

 

Activități/operațiuni eligibile: 
Principalele acțiuni dezvoltate în cadrul programului contribuie la cele 4 
obiective specifice: 
 

Schimb de experiență și bune practici la nivel 
transnațional(obiectivul 2 și 3) pentru a susține orașele în 
formularea și implementarea strategiilor de dezvoltare urbană 
integrată prin învățare și transfer de bune practici. Acest schimb de 
experiență la nivel transnațional va avea loc prin intermediul a 3 

tipuri de rețele: 
Rețele de planificare a acțiunilor(Action Planning Networks). 
Acest tip de proiecte este asemănător proiectelor desfășurate 
până acum pe URBACT II, ce au ca rezultate Planuri de 
Acțiune Locală la nivelul fiecărui oraș participant. 

 
Rețele de implementare(Implementation Networks).Aceste 
proiecte sunt gândite pentru orașele care au deja planuri sau 
strategii locale elaborate și au nevoie de sprijin în 
implementarea lor. 

 
Rețele de transfer(Transfer Networks). Acest tip de proiecte 
continuă inițiativa proiectelor pentru transferul de bune 
practici în cadrul URBACT II și implică participarea unor orașe 

ce vor să „predea” despre cum au reușit să obțină rezultate foarte bune 
prin URBACT și orașe care vor să ”învețe” de la cei mai buni 
implementatori. 
 

Activități pentru creșterea capacității (obiectivul 1) pentru 
sprijinirea actorilor implicați în dezvoltarea urbană în a promova 
abordări integrate și participative în formularea politicilor 
publice (prin seminarii la nivel național, Universități de Vară 
etc.); 
 
Capitalizare și diseminare(obiectivul 4) privind cunoștințe, practici 
și recomandări privind politicile de dezvoltare urbană. 
 
 

SPRIJIN FINANCIAR:  
În cadrul programului de cooperare URBACT III partenerii din România vor 
beneficia de o cofinanțare FEDR în proporție de 85% (cu excepția zonei 
București-Ilfov, care se încadrează la regiuni dezvoltate și poate beneficia de 
70%cofinanțare din FEDR), iar restul bugetului va fi acoperit prin contribuție 
locală și de la bugetul de stat. 
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Contribuția solicitantului:  
Contribuția locală este de 15% din totalul costurilor eligibile (30% pentru zona 
București-Ilfov, care se încadrează la regiuni dezvoltate). 
 
Sprijin financiar pentru beneficiari români: 
Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA II, sumele reprezentând 
cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat reprezintă maximum 13% din 
cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective, conform 
Ordonanței nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare 
teritorială europeană, în perioada 2014-2020. 
 
CALENDAR:  
Următorul apel URBACT va fi lansat pentru Rețele de Transfer și va avea  loc 
în două etape: 

 Apelul pentru bune practici: 5 decembrie 2016 – 31 martie 2017 

 Apelul pentru Rețelele de transfer: septembrie 2017 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: Depunerea aplicațiilor finale 
se face online pe platforma SYNERGIE-CTE, conform termenilor de referință 
aferenți fiecărui apel de proiecte. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Secretariatul Comun al Programului URBACT III 
5 rue Pleyel, 93283 Saint Denis CEDEX, FRANCE 
Tel: 01.85.58.61.93 
Email:http://urbact.eu/contact 
Newsletter: http://urbact.eu/newsletter 
 
Autoritatea Națională URBACT III 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene 
Persoană de contact: Irina (Chicoș) Panait, Irina.Panait@mdrap.ro 
Bvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București 
tel: +40372 111 369, fax: +40372 111 456 
 
Site-uri web: 
http://urbact.eu 
www.facebook.com/URBACT 
www.linkedin.com/company/urbact 
Twitter: @URBACT_RO 
 
 

 

Programul Transnațional 
DUNĂREA 

 
 
Programul Transnațional Dunărea este unul dintre instrumentele financiare care 
sprijină implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), având aceeași arie geografică. 
 
România participă cu tot teritoriul în cadrul Programului Transnațional 
Dunărea.Astfel, organizații din toate județele sunt potențiali beneficiari 
eligibili. 
 
Fondul/instituția finanțatoare:Fondul European de Dezvoltare Regională (pentru 
România)/IPA și ENI 
 
Instituția care gestionează programul:Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate deAutoritate Națională 
(Autoritate de Management: Ministerul Economiei Naționale din Ungaria) 
 
Axe prioritare: 
 

Axe Prioritare 
 

(TO) 

Obiective specifice 

1 
Inovare și 

responsabilitate 
socială în 

Regiunea Dunării 

 
Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare 

Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social  
şi mediul de afaceri 

2 
 

Responsabilitatea 

Consolidarea managementului transnațional al apei și 
prevenirea riscului de inundații 

Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și 
culturale și a resurselor 

http://urbact.eu/contact
http://urbact.eu/contact
http://urbact.eu/newsletter
mailto:Irina.Panait@mdrap.ro
http://urbact.eu/
http://www.facebook.com/URBACT
http://www.linkedin.com/company/urbact
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Axe Prioritare 
 

(TO) 

Obiective specifice 

fata de mediu și 
culturăîn 

Regiunea Dunarii 
 

Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor 
ecologice 

Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul 
situatiilor de urgenţă 

3 
Conectivitate 
mai bună și 

responsa-bilitate 
energetică în 

Regiunea Dunarii 

Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure si a 
accesibilitătii  echilibrate în zonele rurale şi urbane 

Îmbunătătirea securităţii energiei şi eficienţei energetice 

4 
Buna guvernanță 

în Regiunea 
Dunării 

Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde 
provocărilor sociale 

Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD 

5 
Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale 
programului si activităților acestora - Facilitarea implementarii programului 

 
 

 

Solicitanți eligibili: 
 Autorități locale/regionale/naționale; 
 Organisme de drept public; 
 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT); 
 Organizații internaționale; 
 Organisme private, inclusiv IMM-uri. 

 

Activități/operațiuni eligibile:  
 
Proiecte de cooperare transnatională având următoarele caracteristici: 

 
Parteneriat transnațional extins care are ca obiectiv îmbunătățirea 
politicilor publice și a cooperării instituționale; 
 
Parteneri din minim 3 state participante in program, coordonați de un 
Partener Lider; 
 
Partenerul Lider trebuie să fie dintr-un stat membru UE; 
 
Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor 
partenerilor; 
 
Caracter transnațional al acțiunilor. 
 
Perioada de implementare a unui proiect finanțat din PO Dunărea va 
avea o durată de 30 de luni. 
 
 

Valoarea grantului/alocării:  
Bugetul total: 262.989.835, 60 euro 
Bugetul FEDR: 202.095.405euro 
 
Rate de cofinanțare: 85% fond nerambursabil (FEDR)  
                                13% cofinanțare națională (acordată ca sprijin de MDRAP) 
                                 2% contribuția beneficiarului 
Finanțarea se desfășoară pe principiul rambursării și nu se acordă prefinanțare. 
 
Termenul limită:  
Propunerile de proiecte (cererile de finanțare) se depun în cadrul apelurilor de 
propuneri de proiecte deschise în acest scop. 
Conform deciziei Comitetului de Planificare al programului, primul apel de 
depuneri de proiecte s-a desfășurat în doi pași (perioada 23 septembrie 2015-
09 mai 2016): 
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- Primul pas (perioada 23 septembrie 2015-09 mai 2016) a presupus 
completarea online a unei Declarații de Interes pe site-ul programului Dunărea, 
conform Manualului Aplicantului aferent acestui apel de proiecte. În urma 
evaluării Declarații de Interes, aplicanții au fost fie respinși, fie invitați să 
urmeze cel de-al doilea pas. 

- Cel de-al doilea pas a presupus analizarea aplicațiilor complete în 
conformitate cuprocedurile de selecție. 

- În cadrul acestui apel au fost aprobate 54 de proiecte, având un buget 
total de peste 91 mil. euro FEDR. Dintre acestea, 5 proiecte au Partener Lider 
din România. 93 de organizații din România participă, de asemenea, în aceste 
proiecte, în calitate de parteneri. 

 
Al doilea apel de propuneri de proiecte va fi deschis în luna ianuarie 2017 și se 
va desfășura într-un singur pas (depunerea aplicațiilor complete pe site-ul 
programului, așa cum va fi detaliat în Manualul Aplicantului).Mai multe detalii 
privind particularitățile acestui apel de propuneri de proiecte vor fi publicate pe 
site-ul programului. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin site-ul Programului 
Transnațional Dunărea (www.interreg-danube.eu) și, ulterior, în funcție de 
disponibilitate, în sistemul informatic de monitorizare a programului. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
AUTORITATEA NAȚIONALĂ pentru Programul Transnațional DUNĂREA 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Direcția Generală Programe Europene  
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de 
Contact - Persoane de contact: 
Alina Mihalache, e-mail: alina.mihalache@mdrap.ro 
Andreea Pena, e-mail: andreea.pena@mdrap.ro 
Simona Arghire, e-mail: simona.arghire@mdrap.ro 
Telefon: 0372 111 305, Fax: 0372 111 456  
 
Autoritatea de Management 
Ministerul Economiei Naționale din Ungaria 
e-mail: danube@ngm.gov.hu 
 
Secretariatul comun  
H-1051 Budapest, József Nádor  Tér 2-4, Ungaria 
Tel: +36 1 795 4082 
 
Site-uri web: 
www.interreg-danube.eu /www.mdrap.ro  /www.danube-region.eu 

 

Programul de Cooperare 
ESPON 2020 

 
 
Denumirea fondului/instituției finanțatoare: 
Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
Instituția care gestionează programul: 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate Națională 
ESPON  
 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 2: Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale  
 
Activitate: Analize focalizate în domenii tematice specifice, ca răspuns la 
solicitările instituțiilor interesate 
 
Solicitanți eligibili: 

1. Autorități naționale, regionale și locale, precum și Grupări  Europene de 
Cooperare Teritorială din statele membre și statele partenere ESPON, ce 
au competențe în elaborarea și/sau implementarea politicilor cu 
dimensiune teritorială, 

2. Autorități de Management și Secretariate Comune din statele membre și 
statele partenere ESPON, precum și Grupări  Europene de Cooperare 
Teritorială responsabile cu implementarea programelor cu finanțare 
europeană la nivelul ariilor transnaționale, transfrontaliere și 
macroregionale. 

 

Activități/operațiuni eligibile:  
Implementarea obiectivului specific 2 al programului ESPON 2020 presupune 
parcurgerea a două etape: 

1. Într-o primă etapă, instituţiile relevante sunt chemate să îşi exprime 
interesul pentru anumite teme. Propunerile selectate selectate vor 

http://www.interreg-danube.eu/
mailto:alina.mihalache@mdrap.ro
mailto:andreea.pena@mdrap.ro
mailto:simona.arghire@mdrap.ro
mailto:danube@ngm.gov.hu
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.mdrap.ro/
http://www.danube-region.eu/
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constitui baza pentru elaborarea termenilor de referință proiectelor 
de analiză focalizată. Specificaţiile sunt elaborate de către GECT ESPON 
în strânsă colaborare cu instituţiile relevante a căror propunere a fost 
selectată; 

2. În a doua etapă, termenii de referință vor fi lansați spre cercetare în 
cadrul unui cereri de oferte, cercetarea urmând să fie realizată de 
universități și institute de cercetare.  

 
Autoritățile publice ale căror expresii de interes sunt selectate nu primesc 
finanţare în cadrul programului, beneficiul lor fiind indirect, reprezentat de 
valorificarea studiilor de cercetare teritorială realizate de consorţiile de 
cercetare de nivel şi prestigiu european. 
 
Autoritățile naționale, regionale și locale se pot asocia cu institutii/ 
organizatii/ asociații relevante din Romania si alte state participante la 
programul ESPON. 

 
 
SPRIJIN FINANCIAR:  
Programul ESPON nu finanțează direct autoritățile publice locale. 
 
Contribuția solicitantului: În cazul în care aplicația este selectată, cheltuielile 
eventuale de deplasare în vederea susținerii elaborării termenilor de referință 

trebuie suportate din bugetul propriu al instituției respective. De asemenea pot 
apărea costuri de valorificare. 
 
Termenul limită: permanent, pe durata programului ESPON 2020; la fiecare 6 
luni sunt evaluate expresiile de interes depuse în ultimul semestru. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin email, la adresa 
application@espon.eu. 
 
Datorită specificului programului, recomandăm contactarea Punctului de 
Contact ESPON înainte de a pregăti și depune o expresie de interes în cadrul 
acestui program.  
 
Documentul de program: 
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/About/01-
ESPON2020/ESPON2020CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version-
_11-03-15.pdf 
 
Apeluri:  
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/1-
2017.01.13_third_round.html 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Punctul de contact ESPON 2020 in România 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură 
Persoana de contact:Amalia Virdol 
Tel: 0372 114 517 
Fax: 0372 114 533 
E-mail:  amalia.virdol@mdrap.ro 
 
Site-uri web: 
www.espon.eu 
 
 
 
 
 

mailto:application@espon.eu
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/About/01-ESPON2020/ESPON2020CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version-_11-03-15.pdf
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/About/01-ESPON2020/ESPON2020CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version-_11-03-15.pdf
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/About/01-ESPON2020/ESPON2020CP/ESPON_2020_Cooperation_Programme_-_SFC_Version-_11-03-15.pdf
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/1-2017.01.13_third_round.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/1-2017.01.13_third_round.html
mailto:amalia.virdol@mdrap.ro
file:///C:/Users/virdola/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NGQHICS8/www.espon.eu
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 

 

 
 
 
Fondul/Instituția finanțatoare: 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 
Instituția care gestionează programul: 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR 
 

  
 
 

 

Măsura 04 - Investiții în active fizice 

 

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice 

 
a) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  

 Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces 
către ferme  
 

b) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):  
 Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului 

forestier 
 

Obiective: 
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  

 Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea 
accesibilităţii exploataţiilor agricole 

 Modernizarea şi adaptarea căilor de acces 
 Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către 

consumatori şi pieţele de desfacere 
 

2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere): 
 Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului 

forestier 
 

Domeniul de intervenție: 
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  

 DI 2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi 
facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea 
creşterii participării şi orientarii către piaţă, cât şi a diversificării 
agricole 

2) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri forestiere):  
 DI 2C - Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor 

 

Prioritate de investiție: 
PI2 - Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor 
 

Solicitanți eligibili: 
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  
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 Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT) şi/sau Asociaţii ale acestora 
constituite conform legilației naționale în vigoare; 
 

2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):  
 persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari 

de pădure și/sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare; 
 Unități Administrativ Teritoriale (UAT) și/sau Asociații ale acestora, 

proprietari de pădure; 
 Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului 

conform legislației în vigoare. 
 

Activități/ operațiuni eligibile:  
1) Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  

 Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole 
către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole) 
 

2) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):  
 Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere 

 

Sprijin financiar: 

 Componenta infrastructură de acces agricolă (drumuri agricole):  
 Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, și nu va depăși suma de 1.000.000 Euro/proiect 
Obsv: Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri 
agricole din pământ! 
 

1) Componenta infrastructură de acces silvică (drumuri forestiere):  
 Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, și nu va depăși suma de 1.500.000 Euro/proiect  

 

Contribuția solicitantului:  
Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului 
 

Calendar: 
Sesiuni de depunere continuă a proiectelor până la acoperirea, în proporție de 
200%, a sumei scoase la licitație. 

Obs.: Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei 
măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distincă) se oprește înainte de 
termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor depuse, având un punctaj estimat mai mare 
sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv, 
excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% 
din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii/submăsurii/componentei 
(alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare 

etapă de depunere stabilită, când oprirea depunerilor de proiecte nu 
este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării 
sesiunii. 

 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și 
documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de 
Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info  

Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au 
cont pe site‐ul www.afir.info vor trebui să își creeze un cont de 
utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl 
pot utiliza pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. 
 

 

  
 

                                                    
 

Măsura 07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale 

 

Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică 

 

Obiective: 
 Crearea infrastructurii rutiere de interes local  
 Infrastructură de apă/apă uzată  
 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală  

 

Domeniul de intervenție: 

DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 

Prioritatea  de investiție: 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 

Solicitanți eligibili: 
Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare 
 

Activități eligibile:  
a) Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată: 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă 
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată 
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de 

interes local (investiții în drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi din 
interiorul localităților)  

b) Infrastructură educațională: 
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor 

din afara incintei școlilor din mediul rural 
 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ 

secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și 
protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol 

c) Infrastructură socială: 
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea)  creșelor precum și a 

infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor 
din mediul rural 

 

Sprijin financiar: 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate 
de autoritățile publice locale și de până la 100% în cazul proiectelor de 
apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va 
depăși: 
 

 1.000.000 Euro/comună pentru investiții care vizează un singur tip de 
sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată) 
 

 2.500.000 Euro/comună pentru investiții care vizează înființarea 
infrastructurii integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 Euro pentru 
extinderea acestei infrastructuri 

 
 500.000 Euro pentru proiectele de infrastructură educațională/socială 

 
 4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte 

comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși 
valoarea maximă /comună/tip de sprijin 

 

Contribuția solicitantului:  
Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului 
 

Calendar: 
Sesiuni de depunere continuă a proiectelor până la acoperirea, în proporție de 
200%, a sumei scoase la licitație 

Obsv: Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei 
măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distincă) se oprește înainte de 
termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat mai mare 
sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv, 
excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% 
din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii/submăsurii/componentei 
(alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare 
etapă de depunere stabilită, când oprirea depunerilor de proiecte nu 
este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării 
sesiunii. 

 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și 
documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de 
Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info  

Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au 
cont pe site‐ul www.afir.info  vor trebui să își creeze cont de utilizator 
în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza 
pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. 
                           

 

Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 

 

Obiective: 
 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a 

patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale, 
inclusiv a așezămintelor culturale 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, promovarea turismului 
rural, respectiv creșterea nivelului de trai în zonele rurale și dezvoltarea 
locală durabilă 
 

Domeniul de intervenție: 
DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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Prioritatea de investiție: 
PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 

Solicitanți eligibili: 
Comunele conform legislației în vigoare 
 

Activități eligibile:  
 Restaurarea, conservarea  și dotarea clădirilor/monumentelor din 

patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B 
 Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de 

clasă B, inclusiv construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor 
de acces ale acestora 

 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 
 

Sprijin financiar: 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 
negeneratoare de venit, aplicate de autoritățile publice locale și nu va depăși 
500.000 Euro/proiect 
 

Contribuția solicitantului:  
Sprijin finaciar neramburasbil 100%, fără contribuția solicitantului 
 

Calendar: 
Sesiuni de depunere continuă a proiectelor până la acoperirea, în proporție de 
200%, a sumei scoase la licitație 

Obs.: Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei 
măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distincă) se oprește înainte de 
termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat mai mare 
sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv, 
excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% 
din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii/submăsurii/componentei 
(alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare 
etapă de depunere stabilită, când oprirea depunerilor de proiecte nu 
este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării 
sesiunii. 

 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și 
documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de 
Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info  

Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au cont pe 
site‐ul www.afir.info  vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui 
portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încărcarea 
cererilor de finanțare în format electronic. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Măsura 08 -  Investiţii în dezvoltarea zonelor 
împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor 

 

Submăsura 8.1 - Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru 
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” 

 
Submăsură implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA). 
  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri: 
 · creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; 
 · acoperirea costurilor lucrărilor de înființare și de întreținere a plantațiilor pe o 
perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; 
 · acoperirea costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a 
arboretelor după închiderea stării de masiv; 
 · acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru 
suprafața împădurită. 
 

Obiective: 
· Promovarea sechestrării carbonului; 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; 
· Reducerea eroziunii solului; 
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei; 
· Refacerea și conservarea biodiversității locale. 
 

Solicitanți eligibili: 
 Deținătorii publici de teren agricol și neagricol: unităţile administrativ 

teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane 
juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. 
 

 Deținătorii privați de teren agricol și neagricol: persoanele fizice, 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile 
familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane 
juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora. 
 

 Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol; 
 

Activități/costuri eligibile: 
 Elaborarea proiectului tehnic de împădurire. 
 Lucrările de înfiinţare și de întreţinere a plantaţiei. 
 Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a 

împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani. 
 Refacerea plantației, în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori 

biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de 
întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de împădurire. 

 

Sprijin financiar: 
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard 
pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a 
două prime: 
− Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de 
elaborare a proiectului tehnic de împădurire (Prima 1). 
− Prima anuală, acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioadă de 12 ani, 
pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi 
pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (Prima 
2). 
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. 
 
Cererile de sprijin pentru această submăsură vor fi depuse la Centrele Judeţene 
APIA: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia. 

Contribuția solicitantului:  
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme 
este de 100% din totalul costurilor eligibile, fără a se depăși valoarea maximă a 
sprijinului public pentru o cerere de sprijin. 
 

Calendar: 
Termen pentru depunerea cererilor de finanțare: 20 ianuarie 2017. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: 
Cererea de sprijin se va depune pe suport de hârtie, la Centrul Judeţean sau al 
Municipiului Bucureşti al APIA (v. Anexa 25 – Date de contact APIA).  
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie să parcurgă etapele 
de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite și de elaborare a 
proiectului tehnic de împădurire. 
Dosarul cererii de sprijin conţine cererea de sprijin însoţită de proiectul tehnic 
de împădurire avizat de către MMAP – DGP – GF (în original), precum şi celelalte 
documente prevăzute la Cap. 4 al Ghidului Solicitantului. 
 

Ghidul solicitantului  
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_8_1_c
reare_suprafete_impadurite 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_8_1_creare_suprafete_impadurite
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_8_1_creare_suprafete_impadurite
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Măsura 16 - Cooperare 
 

Submăsura 16.4 – Cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale  
 

Sector agricol  

 

Submăsura 16.4a – Cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de 

lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale  
 

Sector pomicol 

 

Obiective: 
 Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 
autorităţi publice  
 Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 
produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare 

  

Domeniul de intervenție: 
DI 3A - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

 

Prioritate de investiție: 
PI 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 
prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în agricultură 
 

Solicitanți eligibili: 
Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un 
partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de 
producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/pomicol, în funcție de submăsură: 

 
- Fermieri 
- Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
- Organizații neguvernamentale 
- Consilii locale 
- Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică 

 

Activități/operațiuni eligibile:  
 Studii/planuri 

 Costurile de funcţionare a cooperării 

 Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  
proiectului 

 Costuri de promovare 

Sprijin financiar 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși suma de 100.000 Euro astfel: 
 

 În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care 
sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/4.1a și/sau 4.2/4.2a), atunci 
costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate 
cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor 
submăsuri (cu o contribuție de până la 60% din totalul costurilor 
eligibile) 
 Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu 
va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și 
submăsurii 16.4.a 

 
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a 
sprijinului acordat pe proiect depus. Toate costurile sunt acoperite de această 
măsură ca o valoare globală. 
 

Contribuția solicitantului:  
Până la 60% din totalul costurilor eligibile în condițiile în care proiectul include 
și acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/4.1a și/sau 4.2/4.2a) 
 

Calendar: 
NOU! Sesiune relansată în perioada 16 decembrie 2016 - 28 februarie 2017. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinzând Cererea de Finanţare completată și 
documentele ataşate (conform Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de 
Finanţare) va fi scanat și depus on‐line pe pagina de internet www.afir.info  

http://www.afir.info/
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Obs.: Pentru a depune cereri de finanțare on‐line solicitanții care nu au 
cont pe site‐ul www.afir.info  vor trebui să își creeze cont de utilizator 
în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza 
pentru încărcarea cererilor de finanțare în format electronic. 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                  
                                                         

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 

 

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

 

Obiective: 
 Stimularea inovării 
 Consolidarea identității locale și a profilului local 
 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale 
 Soluționarea problemelor demografice 
 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER 
 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în 
vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților 
 Creșterea competitivității la nivel local 
 Conservarea resurselor și protecția mediului natural 
 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale 

 

Domeniul de intervenție: 
DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 
Obs.: Deși programată în totalitate în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală pot contribui la domeniile de intervenție, așa 
cum sunt prevăzute în regulamentele specifice dezvoltării rurale. 

 

Prioritatea de investiție: 
PI 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 

Solicitanți eligibili: 
 Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia 

de Dezvoltare Locală (SDL), cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii 

Europene 1305/2013; 

 În cazul în care în SDL s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor 

operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care 

niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu 

condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese. 
 

Activități/operațiuni eligibile:  

Activități care  duc la implementarea măsurilor din cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală (SDL) ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate: 
 

 Proiecte  de  investiții,  respectiv  investiții  în  infrastructură,  investiții  în  
sectoarele  agricol  și  forestier, investiții non‐agricole 

 Proiecte cu sprijin forfetar (domeniul  agricol  și  non‐agricol), în cadrul 
cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau 
procentual), în funcție de specificul  fiecărei măsuri 

 Proiecte  de  servicii, respectiv  proiecte  care  vizează  operațiuni  
necorporale  precum organizarea de evenimente, instruiri, realizarea de 
studii, monografii etc. 

 Proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de 
investiții, întrucât  existența  unei  componente  de  investiții  conduce  la 
obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, 
stabilită în Cadrul de implementare național. 
 

Sprijin financiar: 

Sprijinul nerambursabil va fi de până la 100%, dar nu mai mult de 200.000 
Euro/proiect. 
 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.  
 
Intensitatea sprijinului pentru măsurile care ies din sfera Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 va fi stabilită de GAL-uri astfel: 

 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%  
 pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 

100%  
 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100% 

http://www.afir.info/
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Contribuția solicitantului:  
Intensitatea și valoarea sprijinului vor fi stabilite de către fiecare GAL în funcție 
de obiectivele și prioritățile SDL și specificul local (ex: interes colectiv, 
importanța strategică, accesul public la rezultatele operațiunii, caracteristicile 
inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.) 
 

Calendar: 
GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ anual al lansării măsurilor  
prevăzute în SDL, pentru  fiecare  an  calendaristic. Acesta va fi postat  pe  
pagina  web a GAL  și va fi afișat cel puțin la sediile OJFIR și CDRJ. 
 
Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a 
proiectelor la Grupurile de Acțiune Locală (GAL). 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare:  

Cererile de finanțare se vor depune la GAL pentru evaluare și selectare. 
Proiectele selectate de către GAL se vor transmite la Oficiul Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) pentru verificarea eligibilității generale, 
în vederea semnării contractelor. 
 
Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit, însoțite 
de anexele aferente.  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

           Pentru informații detaliate: 
 
Autoritatea de Management pentru PNDR 
Direcţia Generală Dezvoltare Rurală 
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul postal 030163, oficiul postal 37; 
Tel: 021-307.85.65,  
Fax: 021-307.86.06 
E-mail: pndr@madr.ro 

 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 
Str. Grădina cu Cai, nr. 3A, Sector 5, București 

Relații cu Publicul 
Virginia BOJIN, Tel: 031-860.27.47 
Alexandru IONAȘCU, Tel: 031-860.27.47 
Cătălina MUȘAT, Tel: 031-860.27.47, Fax: 021-310.16.35 
E-mail:relatii.publice@afir.info 
http://www.afir.info 
 
Cele 8 Centre Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 
CRFIR 1 Iaşi 
CRFIR 2 Constanţa 
CRFIR 3 Târgovişte 
CRFIR 4 Craiova 
CRFIR 5 Timişoara 
CRFIR 6 Satu Mare 
CRFIR 7 Alba Iulia 
CRFIR 8 Bucureşti-Ilfov 
http://www.afir.info> Contacte 
 
Cele 41 de Oficii Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) 
http://www.afir.info> INFORMATII INSTITUTIONALE > Structuri teritoriale > Oficii 
Județene 
 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Direcţia Generală Dezvoltare Rurală 
Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
PNDR 
Serviciul Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, cod poștal 030163, oficiul poștal 37 
Tel: 021-307.23.91; 021-307.86.24, Fax: 021-307.86.06 
E-mail: rndr@madr.ro 
http://www.rndr.ro/ 
 
Compartimentele de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ) 
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html 
 
Site-uri web: 
www.madr.ro 
www.pndr.ro 
www.afir.ro 
www.madr.ro/axa-leader  
www.rndr.ro  
www.fngal.ro  
paginile web ale GAL-urilor 
 

mailto:pndr@madr.ro
mailto:relatii.publice@afir.info
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
mailto:rndr@madr.ro
http://www.rndr.ro/
http://www.madr.ro/directii-agricole-judetene.html
http://www.madr.ro/
http://www.pndr.ro/
http://www.afir.ro/
http://www.madr.ro/axa-leader
http://www.rndr.ro/
http://www.fngal.ro/
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Programul Operațional Capital Uman - POCU 

 
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
stabilește prioritățile de investiții, 
obiectivele specifice și acțiunile asumate de 
România în domeniul resurselor umane, 
continuând astfel investițiile realizate prin 
Fondul Social European în perioada 2007-
2013. 
Astfel, POCU urmărește să contribuie la 
atingerea obiectivului general al Acordului 

de Parteneriat 2014-2020 și al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din 
România: reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi Statele Membre ale UE. 
 
Fondul/Instituția finanțatoare: Fondul Social European/ Comisia Europeană 
 
Instituția care gestionează programul: Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management  
 
 
 
 
 

Obiectivul specific 3.7: "Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană" 
 

Prioritatea de investiții 8 iii: "Activități 

independente, antreprenoriat și înființare de 
întreprinderi, inclusiv microîntre-prinderi 
și întreprinderi mici și mijlocii 
inovatoare" 
 

 
Solicitanți eligibili: 

 Furnizori de formare profesională continuă, autorizați, publici și privați 
 Organizații sindicale și patronate        
 Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate 

juridică 
 Autorități ale administrației publice locale 
 Asociații profesionale 

 Camere de comerț și industrie 
 ONG-uri 
 Universități 
 Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri și instituții/ 

agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta 
 

Activități eligibile: activități care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și 

a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil 
non-agricol în zona urbană 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 5 milioane Euro. 
 

Contribuția solicitantului: între  2 si 5% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 
 
 
 
 
 

Obiectivul specific 4.1: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri 
integrate". 

 

Prioritatea de investiții 9.ii: "Integrarea 

socio-economică a comunităților marginalizate, 
cum ar fi romii" 
 
 
 

 

Solicitanți eligibili: 
 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate 
 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru acțiunile 

selectate 
 

Activități eligibile: 
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația 

timpurie, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă, și reducerea 
părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate,         

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, 

Axa Prioritară 3 -"Locuri de muncă pentru toți" 
 

Axa Prioritară 4 - "Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei" 
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 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 
pe cont propriu, 

 Sprijinirea dezvoltarii/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), 

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

 Activități de asistență juridică pentru reglementări acte, 
 Campanii de informare și conștientizare /acțiuni specifice în domeniul 

combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / 
Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de 
parteneriate. 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 6 milioane Euro pentru 
Regiunea LESS, iar pentru Regiunea MORE, 3.719.320 Euro. 
 

Contribuția solicitantului: între 2 și 5 % din valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 
   

 

Obiectivul specific 4.2: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin 
implementarea de măsuri integrate" 

 
 
 

Prioritatea de investiții 9.ii: 
"Integrarea socio-economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii" 
 
 

Solicitanți eligibili: 
 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate, 
 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevanta  pentru acțiunile 

selectate. 
 

Activități eligibile: 
 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația 

timpurie, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă, și reducerea 
părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate,         

 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, 

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

 Sprijinirea dezvoltarii/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 
servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), 

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

 Activități de asistență juridică pentru reglementari acte, 
 Campanii de informare și conștientizare /acțiuni specifice în domeniul 

combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea / 
Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de 
parteneriate. 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 6 milioane Euro. 
 

Contribuția solicitantului: între 2 și 5 % din valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivul specific 5.1: "Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-

roma) din orașe 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" 

 
 
Prioritatea de investiții 9 vi: 
"Dezvoltare locală  plasată  sub 

responsabilitatea comunității" 
 
 
 

Solicitanți eligibili:  
 Autoritățile publice locale  în parteneriat cu actori sociali relevanți 

Axa Prioritară 5 - "Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității " 

Axa Prioritară5 - "Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității " 
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Activități eligibile: 
 Activitatea cadru  I:  Înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja 

înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 
(daca este cazul) 

 Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a 
teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate 

 Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea 
comunității marginalizate vizate de SDL 

 Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții 
prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare 
locală 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării maxime pentru un proiect este de 50.000 Euro. 
 

Contribuția solicitantului: între  2 și 5% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 
 
 
 
 
 

Obiectivul specific 6.2: "Creșterea participării la învățământul 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". 

Obiectivul specific 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". 
 

Obiectivul specific 6.4: "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, inclusiv prin programe 
de tip a doua șansă șiprograme de formare profesională". 
 

Obiectivul specific 6.6: "Îmbunătățirea competențelor personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor 

servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli 

inclusive". 

 

Prioritatea de investiții 10 i: "Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare formale, 
non formale și informale pentru 
reintegrarea în educație și formare". 

Solicitanți eligibili: 
 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) și agenții, 

structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea MENCS 
Organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării 

profesionale 
 Organizații neguvernamentale 
 Unități de învățământ (ISCED O, 1-3) acreditate, publice sau private, din 

rețeaua școlară națională 
 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlarăși servicii 

alternative, publici și privați 
 Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații 

sindicale) 
 Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel 

preuniversitar 
 Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate 
 Parteneriate între entitățile menționate mai sus  
 

Activități eligibile: 
 activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care 

urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a 
copiilor în momentele critice, pentru evitarea riscului educațional (copiii de 2 ani 
care urmează să intre în grădiniță, copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa 
pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, 
copiii de clasa a opta care urmează sa intre la liceu) și activități care sprijină 
acomodarea copiilor/ elevilor în noul ciclu de învățământ; 

 
 activități extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv ateliere/ școli de vară/ grădinițe estivale, 
grădinițe/ școli de duminică, excursii și tabere școlare cu componentă 
educațională, susținerea participării elevilor la concursuri școlare din 
calendarul MENCS etc.; 

 
 programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin 

sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele 
copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de 
leadership etc.; 

Axa Prioritară 6 - "Educație și competențe " 
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 programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție 
sănătoasă; 

 
 programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea 

stimei de sine, educația interculturală etc.; 
 
 programe de mentorat pentru copii și familie; 
 
 orice alt tip de activitate/ metodă adaptată la nevoia copilului/ 

tânarului/ adultului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea 
abandonului școlar. 

 
 Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin 

abordarea nevoilor copiilor/tinerilor/adulților și familiilor lor (OS 6.2, 6.3 și OS 
6.4). 

 
 Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe, în gradinițe 

și în școli (OS 6.2, 6.3 și 6.4), cum ar fi: 
- activități care contribuie la creșterea accesului copiilor, familiilor și/sau 

școlilor la personal de sprijin și auxiliar (ex. consilier școlar, 
psihopedagog,logoped, mediator școlar, psiholog etc.). 
 
 activități care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin 

cu alți profesioniști (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori 
sanitari etc.) pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului copiilor 
la educație (ex: clarificarea situației privind actele de identitate) și pentru 
(re)integrarea copilului, tânarului și adultului din afara sistemului și crearea de 
rețele pentru incluziune socio-educațională. 

 
 Asigurarea spațiilor și echipamentelor necesare pentru dezvoltarea 

propice a activităților educaționale și creșterea frecvenței școlare a copiilor și 
pentru oferirea de servicii care să stimuleze ramânerea copiilor cât mai mult 
timp în unitatea de învățământ sau în alte spații destinate activităților 
educaționale (săli de mese, săli de joacă și mișcare, spațiu de dormit etc.), în 
condițiile și limitele FEDR (vezi pag. 44 din documentul Orientări privind 
oportunitățile de finanțare în cadrul POCU 2014-2020. 

 
 Activități de accesibilizare a învățământului pentru copii, elevi, tineri 

și/sau adulți cu dizabilități, prin asigurarea de materiale de învățare adaptate 
nevoilor acestora, inclusiv accesibilizarea  materialelor de predare existente și 
noi mijloace de învățare pentru copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale 
(de exemplu: tehnologii de recunoaștere optică Braille, limbajul semnelor, 
elaborarea de planuri educaționale individuale sau de profiluri de învățare și 
asigurarea de noi terapii cognitive pentru îmbunătățirea rezultatelor la 
învățătură ale elevilor. 

 Activități de instruire/ creștere a capacității profesionale a personalului 
didactic și de sprijin în domenii precum: monitorizarea riscului de părăsire 
timpurie a școlii și facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, pentru 
reducerea acestui risc; o mai bună cunoaștere și aplicare a 
legislației, în vederea respectării dreptului fiecarui copil la educație; dezvoltarea 
gândirii critice, a abilităților de comunicare, de leadership, de lucru în echipă și 
orice alte domenii care răspund nevoii identificate în proiect și contribuie la 
reducerea/ prevenirea părăsirii timpurii a școlii. 
 

Calendar: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#calendar-lansări 
 

AP 5: Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității - DLRC 

Ghid/ 
Intervenție 

Obiec
tiv 

speci
fic 

Obiectiv 
pentru 
2018 

Alocare 
UE  

2014-
2020 

(Mil Eur) 

Mecanism Poten- 
țiali 

benefi- 
ciari 

Calendar 

Implementa- 
rea măsurilor 
/ operațiuni 
integrate în 
contextul 
mecanisme- 
lor DLRC 

5.1 83 
de 
strategii 

5 Competitiv Instituții 
publice și 
private 

Trim. I, 
2017 
  

 
AP 6: Educație și competențe 

Ghid/ 
Intervenție 

Obiec
tiv 

specif
ic 

Obiectiv 
pentru 
2018 

Alocare 
UE  

2014-
2020 

(Mil Eur) 

Mecanism Poten- 
țiali 

benefi- 
ciari 

Calendar 

Programe de 
tip a doua 
șansă, 
programede 
training 
inițial pentru 
tineri NEET 
șomeri 
înregistrați 

6.1 24.076  
Elevi, 
tineri și 
adulți 

104 
(more & 
less)  
  

Competitiv Instituții 
publice și 
private 

Trim. I, 
2017 
  

Programe de 
tip a doua 
șansăși 
formatori 
pentru a doua 
șansă 

6.4. + 
6.6 

150 +20 
(more & 
less)  

Competitiv Instituții 
publice și 
private 

Trim. I, 
2017 
  

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#calendar-lansări
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Crearea 
cadrului 
instituțional 
pentru 
înființarea de 
creșe la nivel 
național, 
inclusiv 
pilotarea 

6.2 
+6.6 

NA 26  Non 
competitiv 

Instituții 
publice 

Trim. I, 
2017 
  

Revizuirea 
programei 
naționale 
pentru ciclul 
secundar – 
inclusiv 
formarea 
profesorilor 
și pilotarea 
resurselor de 
formare 

6.3+ 
6.5+ 
6.6 

NA 38 
  

Non 
competitiv 

Instituții 
publice 

Trim. I, 
2017 
  

 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014 
 

Pentru detalii suplimentare: 
 
Autoritatea de Management POCU  
Ministerul Fondurilor Europene 
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti 
Tel: 0372614417, 0372614360,Fax: 0372838502 
Email: contact.minister@fonduri-ue.ro 
http://www.fonduri-ue.ro 
 
Help-desk 
http://www.fonduri-ue.ro/contact/minister 
 
Organisme Intermediare (în cele 8 agenții pentru dezvoltare regională) 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#contacte-am-oi-pocu 
 
Site-uri web: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 
 

 

Programul Operațional Infrastructura Mare - 
POIM 

 
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) finanţează activităţi din patru 
sectoare:  

 infrastructura de transport,  
 protecţia mediului,  
 managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice,  
 energie şi eficienţă energetică,  

contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii. 
 
Fondul/instituția finanțatoare: Fondul de Coeziune, Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) 
 
Instituția care gestionează programul: Ministerul Fondurilor Europene, prin 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 
(AM POIM) 
 
 
 
 
 

 

Obiectivul specific 2.4.: Creşterea volumului 

de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale 
şi porturi 
 

Solicitanți eligibili - pe categorii de acțiuni 

finanțate: 
 
B.2: Proiecte de modernizare/dezvoltare a 
infrastructurii portuare, altele decât cele situate 
pe rețeaua TEN-T centrală, 
 
C.2: Sprijin pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 
(după caz), 
 
Administratorii porturilor maritime şi fluviale, 
desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu 
atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii. 

 

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport 
multimodal, de calitate, durabil şi eficient 

 

mailto:contact.minister@fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/contact/minister
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#contacte-am-oi-pocu
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
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Activități eligibile: 
A.2. Proiecte de modernizare/dezvoltare de terminale 
intermodale şi modernizare a instalaţiilor şi echipamentelor de 

transfer intermodal 
 
B.2. Proiecte de modernizare/dezvoltare a infrastructurii 
portuare, altele decât cele situate pe rețeaua TEN-T centrală 

cu următoarele tipuri de subacțiuni: 
 Dezvoltarea capacității feroviare și rutiere situate în interiorul 
porturilor; 
 Extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (gaz, canalizare, 
electrice, de căldură, etc.); 
 Realizarea de lucrări specifice de apărări de maluri; 
 Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, 
terminale de mărfuri, conexiuni intermodale etc.); 
 Construcția/Modernizarea componente aferente transportului 
intermodal (terminale RO-RO, RO-LA etc.); 
 Construcție/Modernizare terminale pasageri. 
 

 C.2. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent 
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). 

 
Atenție! În cadrul acestui apel de proiecte nu vor fi finanţate terminale 
intermodale. Un apel separat va fi deschis ulterior pentru investiţiile vizând 
dezvoltarea transportului intermodal. 
 

Sprijin financiar: 
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor. 
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul 
trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 
 

Contribuția solicitantului: 
Pentru proiectele finanţate prin Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea unui sistem de 
transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, O.S. 2.4, se asigură 
cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (75%) şi alocări din 
bugetul de stat (25%). 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014. 

 
 
 

 
 
 
 

Prioritatea de investiții 6i: Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 

îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor 
nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste 
cerințe 
 

Obiectivul Specific 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi 

creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
 

Solicitanți eligibili:  
 

 
 

Activități eligibile: 
 

A. Proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor 
integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei 
deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte 

A. Proiecte integrate de 
consolidarea şi extinderea 

sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, cu 

respectarea ierarhiei deşeurilor 

A.1.Pentru Proiecte fazate:

Asociaţiile de Dezvoltare 
Intercomunitară, prin Consiliile 

Județene care au depus cerere de 
fazare în cadrul POS Mediu 

A.2. Pentru Proiecte noi a căror pregătire a 
fost derulată în perioada 2007-2013 dar care 

nu au fost finalizate în timp pentru 
demararea implementării: 

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară,
prin Consiliile Județene

B. Implementarea unui sistem 
integrat de management al 

deşeurilor la nivelul municipiului 
Bucureşti:

Primăria 
Municipiului 
Bucureşti.

 

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al resurselor 
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metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea 
de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, 
implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de 
transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de 
compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.: 
 
A1. Proiecte fazate integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate 
de management al deşeurilor 
 
A2. Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar 
care nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării 
 
Pentru ambele tipuri de proiecte vor fi finanțate următoarele activități 
orientative: 
 
 implementarea sistemelor de colectare selectivă, 
 construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme 
de compostare şi unități de compostare individuală, 
 construcţia de staţii de sortare și de tratare mecano-biologică etc. 
 închiderea și reabilitarea de depozite neconforme,  inclusiv a sistemului de 
colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului, 
 deschiderea/extinderea de noi depozite, 
 asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate (inclusiv 
conştientizarea publicului) etc., 
 consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor 
integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor 

individuale (întărirea capacității instituționale a 
beneficiarilor prin organizarea sesiunilor de 
instruire/training, inclusiv “training on the job” în 
sectorul de management integrat al deșeurilor 
(studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, 
evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea 
cererilor de finanțare, gestionarea nămolului etc). 

 
 

B. Implementarea unui sistem integrat de management al 
deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti 

 
 proiect integrat ce va viza nevoile de investiții la nivelul municipiului București 
luând în considerare respectarea ierarhiei deșeurilor, începând cu colectarea 
separată până la eliminarea acestora. 
 

C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent 
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) 
 

Sprijin financiar: Pentru OS 3.1. nu există plafoane valorice privind 

dimensiunea proiectelor. 
Valoarea proiectelor din cadrul OS 3.1 a fost determinată după cum urmează:  

 Pentru proiectele noi de dezvoltare a infrastructurii de deșeuri, valoarea 
a fost estimată pe baza necesarului de investiții identificat la nivel de Master 
Plan județean/zonal, 

 Pentru proiectele fazate este reprezentată de valoarea fazei a II-a. 
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 
98% (85% FC+ 13% buget de stat). 

 

Contribuția solicitantului: minim 2% 

 
Calendar:  
Pe data de 19.04.2016 a fost lansat un Apel de proiecte pe bază de listă de 
proiecte prioritare sau pre-identificate. Solicitările se primesc până la data de 
31.12.2018. 
AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, 
de rata de contractare a proiectelor, de deciziile de realocare a unor fonduri sau 
alte considerente. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014. 
   

  

Prioritatea de investiții 6.ii - Investiții în sectorul apei, pentru a 

îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a 
răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care 
depășesc aceste cerințe 
 

Obiectivul Specific 3.2: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor 

uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației 
 

Solicitanți eligibili: 

 
 



 Operatorii regionali 

(OR) din sectorul de 
apă/apă uzată



 Primăria 

municipiului 
București



 Ministerul 

Mediului, Apelor și 
Pădurilor, în 
parteneriat cu 
Administrația 
Națională ”Apele 
Române” și 
Ministerul Sănătății
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Tipuri de proiecte 
A. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate) 
 
A1. proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată ce 
constau în finalizarea investițiilor în mediul urban și extinderea ariei de operare, 
în special spre mediul rural, în vederea conformării noilor aglomerări vizate 

 
A2. proiecte integrate fazate de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată, care 
asigură continuarea investițiilor aprobate în 
perioada 2007-2013 prin POS Mediu și 
nefinalizate până la finalul anului 2015, 
aprobate ca proiecte fazate prin decizie a 
Comisiei Europene 

 
 

B. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile 
 
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-
2020 și post 2020 (după caz) 

 
Activități eligibile: 
Vor fi finanțate următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:   
 
 
 
 Construcția/ modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării;  
 Construcția/ reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; 
 Reabilitarea/ construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă; 
 Extinderea/ reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilitaților 
de colectare/ pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități 
conexe; 
 Construcția/ reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;  
 Construcția/ reabilitarea colectoarelor de apă uzată; 
 Construcția/ reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;   
 Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat 
din stațiile de epurare; 
 Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a 
pierderilor-sisteme SCADA, înființare/ extindere sisteme de sectorizare rețele de 
distribuție, înființare/ extindere sisteme de telegestiune,  echipamente de 
întreținere rețea canalizare, etc.; 
 Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv 
conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc. 

 
 
 
 
 Achiziționarea echipamentelor de laborator; 
 Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor; 
 Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare 
operaționalizării  și funcționării laboratorului; 
 Activități de informare și publicitate. 
 
 
 
 
 Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului 
asupra Mediului etc); 
 Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de 
servicii, lucrări și furnizare; 
 Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform 
Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Sprijin financiar: 
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale 
proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane 
Euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 
 

A1., A2. Pentru proiecte integrate noi și fazate de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată ce constau în extinderea spre 

mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerărilor 
vizate, se asigură finanțare în proporție de 85%  din Fondul de Coeziune, 13% din 
bugetul de stat şi 2% din bugetul local. 
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 
98% (85% FC+ 13% buget de stat). 
 

B. Pentru laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile, 85% din  

Fondul de Coeziune (FC), 15% contribuția beneficiarului (buget de stat). 
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 85% din 
FC. 
 

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

A. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate) 

 

B. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea 
monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile 

 

C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 
2014-2020 și post 2020 (după caz) 
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Procentele de cofinanțare pentru acțiunea C sunt conforme cu sistemul de 
cofinanțare aferent proiectelor de asistență tehnică finanțate prin POS Mediu 
2007-2013. 
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 99% (85% 
FC+ 14% buget de stat). 
 

Contribuția solicitantului: 
A1., A2. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția 
autorităților locale): 2%. 
B. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat): 15%. 
C. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (prin contribuția autorităților 
locale): 1%. 
 

Calendar: 
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. 
Solicitările se primesc începând din data de 31.03.2016 până pe 31.12.2018. 
AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, 
de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau 
alte considerente. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014. 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Prioritatea de investiţii 6 d: „Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a 

solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 şi 
de infrastructură ecologică” 
 

Obiectivul specific 4.1: „Creşterea gradului de protecţie și conservare a 

biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea 
ecosistemelor degradate” 

 

Solicitanți eligibili: 
 
A. Elaborarea planurilor de management/seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune 

pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi 
pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare  

 
Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în custodie/ 
administrare, elaborarea planurilor de management/ seturilor de 
măsuri de conservare se va face de către:  
 

 Custozi/ Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate 
juridică, 
 
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate 
cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor 
internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / 
institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, 

 
 Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în 
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat 
cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate. 
 
În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/ 
administratorul ariilor naturale protejate. În cazul schimbării administraţiei/ 
custodelui ariei naturale protejate pe parcursul evaluării/selecţiei, Autoritatea 
de Management trebuie informată imediat cu privire la schimbările intervenite.  

 
Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în 
custodie/ administrare, elaborarea planurilor de management/ 
seturilor de măsuri de conservare se va face de către: 
 

 APM/ instituţia responsabilă pentru asigurarea managementului ariei 
protejate; 
 
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate 
cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor 
internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România/ 
institute de cercetare /universităţi /muzee - care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,  
 
 Autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în 
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat 
cu APM/ instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei 
protejate. 
 

Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric 
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Pentru planurile de acţiune pentru specii de interes comunitar: 
 

 
 ONG-uri (asociaţii şi fundaţii), care să aibă prevăzut în actul constitutiv 
atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care să fie constituite în 
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în 
România, 
 
 Universităţi care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia naturii, 
 
 Institute de cercetare/ muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv 
atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, 
 
 MMAP, ANPM, 
 
 Alte instituţii publice. 
 

 
 
 
 
B. Implementarea planurilor de management / 
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de 
acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru 
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv 
cele situate în mediul marin) 

 
Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în custodie/ 
administrare, implementarea planurilor de management / 
seturilor de măsuri de conservare aprobate, se va face de către: 
 

 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate 
juridică; 
 
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) constituite în conformitate 
cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor 
internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / 
institute de cercetare/ universităţi/ muzee - care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și 

autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în 
coordonarea/ subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu 
Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate. 

 
Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în 
custodie/administrare, implementarea planurilor de management 
/ seturilor de măsuri de conservare aprobate se va face de către: 
 

 APM/ instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei 
protejate; 
 
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care să fie constituite în 
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în 
România / institute de cercetare / universităţi / muzee -  care să aibă prevăzut 
în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum 
și  
 
 Autorităţi ale administraţiei publice centrale/ locale/ alte structuri în 
coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale/ locale, doar în parteneriat 
cu APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului 
ariei protejate. 

 
Planurile de acţiune pentru speciile de interes comunitar, care 
conţin măsuri concrete de conservare şi nu vizează aspecte de 
reglementare, vor fi implementate de către: 
 

 MMAP  / ANPM; 
 
 Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care să fie constituite în 
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în 
România / institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut în 
actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,  în 
parteneriat cu MMAP  / ANPM. 

 
 
 
 
C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 
biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 
evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea 
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factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclusiv a speciilor 
invazive etc.) 
 
 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), individual sau în parteneriat cu 
instituţii publice centrale / universităţi / institute de cercetare / ONG-uri. 
 
 

Activități eligibile: 
 
A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / 
planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 
proiectele anterioare: 
 

 Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;  

 
 Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea 

determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la 
nivel de sit;  

 
  Alte activităţi necesare specifice elaborării planurilor de management. 

 
B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de 
conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru 
speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin): 
 

 Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a 
siturilor Natura 2000; 

 
 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

de importanţă comunitară;  
 
 Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de 

apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, 
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.); 

 
 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 

coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii 
ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii 
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

 
  Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 

 
C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 
ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, 
cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclusiv a 
speciilor invazive etc.). 
 
D. Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 
(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale 
protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul 
marin.  
 

Activități finanțate: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice) în vederea 
fundamentării planurilor de management/ măsurile de conservare 
elaborate/revizuite prin proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni în 
conformitate cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate şi art. (2) Directiva 
Păsări şi legislaţia naţională; 

 
 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare a speciilor sălbatice de 

interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru 
menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;  

 
 Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile 

şi habitatele de interes comunitar; 
 
 Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact 

antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de 
importanţă comunitară; 

 
 Elaborarea măsurilor de management/conservare cu scopul menţinerii/ 

îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar; 
 
 Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare a stării de 

conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/ naţională, 

A. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de 
conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes 
comunitar neacoperite de proiectele finanţate din alte programe 
(prevăzute în OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare) 
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inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii 
şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice, etc; 

 
 

(Foto: Harta ariilor naturale protejate din România în anul 2016, http://geoportal.gov.ro , 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor) 

 
 
 
  Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire 

la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de 
completare a bugetului; 

 
  Alte activităţi specifice, identificate şi explicate de solicitant, necesare 

elaborării planurilor de management /planurilor de acţiune pentru speciile de 
interes comunitar.  

 
Notă: în cadrul acestei acţiuni este eligibilă inclusiv activitatea de 

revizuire a planurilor de management, dacă această activitate a fost iniţial 
prevăzută în planul de management existent, dacă a expirat perioada de 
valabilitate stabilită prin plan, sau dacă este necesară revizuirea conform 
prevederilor legale sau administrative. 
 
Proiectele privind elaborarea planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate pot viza: 

 
  elaborarea unui singur plan de management care să acopere una sau 

mai multe arii naturale protejate (OUG nr. 57/2007: În cazul suprapunerii totale 
a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând 
cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul 
suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale 
acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare 
a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de 
management) 

sau 
  elaborarea mai multor planuri de management pentru una sau mai 

multe arii naturale protejate.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia 
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a 
siturilor Natura 2000; 

 
  Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

de importanţă comunitară;  
 
  Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de 

apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a faunei pentru 
lucrările de barare transversală a cursului de apă acolo unde planurile de 
management a ariei naturale protejate prevede acest aspect, cu condiția ca 
funcționalitatea acestora să fie monitorizată pe durata de sustenabilitate a 
proiectului în vederea atingerii obiectivului de protecție a biodiversității, 
restaurare a zonelor umede, restaurare a albiei şi a reliefului din lunca 
inundabilă a corpurilor de apă, etc.); aceste lucrări vor fi eligibile doar dacă 
planul de management al ariei naturale protejate prevede această măsură 
specifică pentru cursul de apă respectiv; 

 
  Reconstrucţia ecologică a unor habitate forestiere de interes comunitar; 
 
  Reconstrucţia ecologică şi managementul adecvat al unor habitate de 

pajişti de interes comunitar; 
 

B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri 
de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate 
şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele 
situate în mediul marin) 

http://geoportal.gov.ro/
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  Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea 
coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii 
ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii 
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000; 

 
  Măsuri de restaurare a zonelor de retenţie, măsuri naturale de retenţie 

a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în 
agricultură, respectiv managementul pădurilor; 

 
  Elaborarea documentelor  pregătitoare necesare implementării 

măsurilor de conservare: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării 
avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, 
planuri de gestiune, amenajamente în vederea construirii şi întreţinerii ulterioare 
a lucrării, studiu de evaluare a impactului (EIA), studiu de evaluare adecvata 
(EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor 
(hidrologice, hidrogeologice, etc), studii necesare documentaţiei tehnice pentru 
autorizarea de construire (studii de arhitectură,  geotehnice, etc), studiu de 
împădurire, studii suport pentru planuri urbanistice (topografie, cadastru, etc), 
orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării măsurilor de conservare; 

 
  Revizuirea planului de management, dacă este o etapă cronologică 

subsecventă măsurilor din planul de management propuse spre implementare; 
 
  Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 
Se vor finanţa activităţile prioritizate cuprinse în cadrul Planului de 

Management aprobat, cu accent pe măsurile de conservare active şi cu 
respectarea condiţiilor menţionate în Capitolul 3. Pentru acțiuni comune în mai 
multe arii protejate, cel puțin unul din Planurile de management trebuie să 
prevadă măsuri pentru asigurarea conectivității cu ariile protejate învecinate, 
din rețeaua ecologică de arii protejate. 
 
 
 
 
 
 
 

  proiecte realizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) sau 
MMAP în parteneriat cu o instituţie publică centrală/universităţi/muzee/institute 
de cercetare/ONG-uri. Proiectele vor avea ca obiectiv:  

 

 evaluarea stării de conservare pentru toate speciile şi habitatele de 
interes comunitar la nivel naţional şi determinarea stării favorabile/nefavorabile 
a acestora, în conformitate cu prevederile directivelor Habitate şi Păsări în 
vederea realizării raportărilor de ţară.  

 realizarea unei liste de specii invazive (plante şi animale), realizarea 
hărţilor de distribuţie a speciilor invazive la nivel naţional (cartarea), 
identificarea căilor de pătrundere ale speciilor invazive pe teritoriul României, 
identificarea metodelor de eradicare şi control a speciilor invazive. 

 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării min. și max. pentru un proiect: 
 

Acţiunea  Valoare maximă proiect (euro) 

A 5.000.000 (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, 
dar nu mai mult de 10.000.000) 

B 5.000.000 (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, 
dar nu mai mult de 10.000.000) 

C 20.000.000 

 

Contribuția solicitantului: 
 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 
totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.6, 
alin 1-3 din OUG nr. 40/2015) - FEDR 

85%  

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de 
stat) 

15%  

 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 
totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu 
sunt acoperite la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015 )  

100% (85% 
FEDR + 15% 
buget de stat)  

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului  0%  

 

Calendar: 
Apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă. 
Data şi ora închiderii depunerii de proiecte: 30.06.2018, ora 10. 
Acțiunea D: Un apel dedicat va fi deschis în 2017. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014. 
 

   

C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 
ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, 
inclusiv a speciilor invazive etc.). 
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Obiectivul Specific 4.3:  Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

 

Solicitanți eligibili: 
 autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri 
subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau 
puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării 
proiectului. 
 

Activități/operațiuni eligibile: 
 A. Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv 
refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea 
protejării sănătăţii umane. 
 
 B. Pregătirea portofoliului de proiecte. 
 

Activități finanțate (exemple): 
  
 activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric 
(eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului), cu accent pe bio-
decontaminare; 
 
 remediere amplasamente facilităţi, cum ar fi batale explorare și producție, 
amplasamente aferente rafinăriilor, depozite marketing, parcuri/facilităţi E&P.  
Activitățile constau în eliminarea/reducerea contaminării (existentă în sol, apa 
subterană şi/sau apa de suprafaţă) de pe amplasamente, în scopul aducerii 
terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul 
protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de 
poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării; 
 
 activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor 
miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv 
eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea 
acestor activităţi; 
 
 activități legate de elaborarea aplicaţiei de finanţare, inclusiv documente 
suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, 
Evaluarea Impactului asupra Mediului etc); 
 

 elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de 
servicii, lucrări şi furnizare echipamente;  
 
 asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform 
Legii nr. 10/1999. 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea alocării min. și max. pentru un proiect și contribuția solicitantului: 
 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 
totale eligibile pentru beneficiari autorități publice 
locale 

98% (85% FC+ 
13% buget de 
stat) 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% 

Contribuţia comunitară (FC) la finanţarea acordată (se 
calculează ca procent din valoarea maximă a finanțării 
acordate, adică 85% din 98%) 

86,73% 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată 
(buget de stat) 

13,27% 

 
Calendarul apelurilor: 
Apel cu depunere continuă  
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: 
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014. 
 

   
 
 
 
 
 
 

Prioritatea de investiții 4a: Promovarea producerii și distribuției de 

energie derivate din surse regenerabile 
 

Obiectivul specific 6.1.: Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie 
 

Solicitanții eligibili: 
 Unităţi administrativ teritoriale (UAT), definite prin Legea nr. 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric 

 

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei 
energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii 
scăzute de carbon 
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 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituite conform 
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Societăţi constituite conform  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu 
legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine, care au ca 
activitate producerea de energie în scopul comercializării. 
 

Tipuri de proiecte: 
În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca 
obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile din POIM menționate mai jos:  

 
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a 
energiei electrice și/sau termice exclusiv din biomasă şi biogaz, 

 
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a 
energiei termice exclusiv din apă geotermală. 

 
 
 
 
 

 

 

Activităţi eligibile: 
 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a 

echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului 
proiectului (fermentatoare, silozuri, cântar basculă, rezervoare, etc); 

 
 Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare ale centralelor noi la 

reţele de transport/distribuţie existente, pentru transportul energiei termice; 
 
 Achiziţia şi montajul instalaţiilor de racordare la reţeaua Sistemului 

Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” 
definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes 
public); 

 
 Dezvoltarea/ modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a 

energiei termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare, definit 
conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică 
consumatori. Pentru energia termică produsă, se va finanţa inclusiv partea de 
racordare a centralelor noi la reţele de transport/distribuţie existente, pentru 
facilitarea evacuării (în cazul proiectelor propuse de UAT/ADI). Cheltuielile 
aferente rețelelor nu depășesc 20% din valoarea totală a proiectului pentru 
proiectele care nu intră sub incidența ajutorului de stat. Pentru proiectele care 
intră sub incidența ajutorului, aceste tipuri de activități nu sunt eligibile; 

 
 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 

echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 
 
 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării 

utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului; 
 
 Achiziţia lucrărilor de execuţie a forajelor de prelevare şi de restituire a 

apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile 
de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a reziduurilor minerale 
legate exclusiv de apele geotermale numai în conformitate cu standardele 
specifice în cazul energiei geotermale; 

 
 În cazul instalațiilor care produc biogaz se va avea în vedere ca materia 

primă să fie exclusiv din material organic nou sau neprelucrat/netransformat; 
 
 În cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale, se includ și 

execuția forajului/ forajelor noi sau reabilitarea unor foraj existente; 
 
 Lucrările de reconstrucție (modernizare sau retehnologizare) a unei 

instalații existente cu producere din RES, pot fi de asemenea, eligibile pentru 
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ajutor pentru investiții în cazul în care această operațiune se referă la părți 
considerabile ale centralei și au ca scop prelungirea duratei sale de viață 
așteptată, sau dacă sunt necesare instalaţiei să producă energie din RES. Cu 
toate acestea, operațiile de întreținere și de înlocuire a pieselor mici și a 
componentelor unei centrale, care sunt în mod normal efectuate pe durata de 
viață preconizată a instalației, nu se califică pentru a fi eligibile.  
 
Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă 
solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare, în conformitate cu OS 6.1, 
sectorul producție. 
 

Sprijin financiar: 
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 
costurile totale eligibile 

98% (85% FC+ 
15% buget de 
stat) 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% 

 

Calendar: 
Apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă, corelat cu cadrul de 
performanţă al POIM şi în limita bugetului alocat. 
Data deschidere apel de proiecte: 03.10.2016. 
Data şi ora începere depunere de proiecte: 02.10.2016, ora 10. 
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 30.06.2018, ora 10. 
 
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: 
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014. 
 

   
 

 
 
 
 
 
  

Prioritatea de investiții: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor 
 

Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele 

centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 

Obiectivul Specific 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul 

centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti 
 

Solicitanți eligibili: 
 unități administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, prin autoritățile publice locale din 
localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-
2013 în cadrul AP 3), 
 
 Municipiul București. 
 

Activități eligibile: 
Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni: 
 
A. Proiecte integrate de termoficare (noi și fazate) 
 
A1. Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, 
Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea 
investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în 
vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre 
îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul 
eficienței energetice la nivelul centrelor urbane. 
Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):  
 

 Modernizarea/ extinderea rețelelor termice 
primare şi secundare din sistemele de alimentare cu 
energie termică, inclusiv a punctelor termice; 
extinderea rețelei de transport şi distribuția vor fi 
finanțabile doar în contextul în care rețeaua 
existentă a fost reabilitată, iar extinderea este 
justificată pentru a accentua sustenabilitatea 
sistemului; 

 
 Achiziționarea/modernizarea echipamentelor 
necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare 

a agentului termic; 
 
 Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi 

automatizare a SACET). 
 
A2. Proiect integrat fazat de termoficare (Bacău), care asigură continuarea 
investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până 
la finalul anului 2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a Comisiei Europene. 
 

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la 
nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele 
selectate 
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B. Proiectele de termoficare integrate ale altor autorități locale pot fi 
propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru 
proiectele prioritare, în funcţie de resursele financiare disponibile, în vederea 
creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor 
aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în 
domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane. 
Această acțiune nu face obiectul ghidului de finanțare publicat. Un apel dedicat 
pentru acțiunea B va fi deschis, după caz, în funcție de alocările financiare 
disponibile. 
 
Prin Obiectivul Specific 7.2. sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni: 
C. Proiectul major de termoficare în municipiul București 
 

Sprijin financiar: 
Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor. 
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul 
trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.  
 

Contribuția solicitantului: 
A1. Pentru proiecte integrate noi de termoficare în cele 7 orașe selectate 
 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 
costurile totale eligibile 

98%  
(85% FEDR+ 13% buget 
de stat) 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2% 

 
A2. Pentru proiectul integrat fazat de termoficare, care asigură continuarea 
investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013 şi 
nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a 
Comisiei Europene 
 
C. Pentru proiectul major de termoficare din municipiul București 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru 
costurile totale eligibile  

98%  
(85% FC + 13% buget de 
stat) 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului  2%  

 

Calendar: 
Apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. 
Dată lansare apel: 9.06.2016. 
Solicitările se primesc începând din 15.06.2016 până pe data de 31.12.2017. 

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, 
de rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare al acestora sau alte 
considerente. 
 

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: prin aplicația 

electronică MySMIS 2014. 
 

Pentru informații detaliate: 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare 
Ministerul Fondurilor Europene 
Direcția Generală Programe Infrastructura Mare,  
Director General: Cătălin GHERAN 
Calea Şerban Vodă, nr 30-32, (intrarea prin strada Principatele Unite), Sector 4, 
Bucureşti 
Tel:  021 300 62 50, Fax: 021 316 07 78 
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro  
Website: www.fonduri-ue.ro  
 
Helpdesk 
http://www.fonduri-ue.ro/contact/minister 
 
Organisme Intermediare Regionale 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#contacte-am-poim  
 
Organismul Intermendiar pentru Energie 
Adresă: Str. Dr. Ernest Juvara, nr.3-7, Sector 6, Bucuresti 
Tel: 031.413.27.28 
Fax: 031.413.27.19 
Persoana de contact: Ioana Suceveanu, Carmen Ștefan Pelinel 
Email: asistenta-oie@minind.ro  
Website: http://oie.minind.ro/  
 
Site web: 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
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