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Nr 
crt 

Program de 
finan are 

Obiectivele 
programului 

Activit i/cheltuieli eligibile Solicitan i eligibili Termen 
limit  

  Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare  

1 POR  
Prioritatea de 
investi ii ( PI ) 
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 

P.I 10.1/10.1 a 
Educa ie 

Creșterea gradului de 
participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi 
învăţământului 
obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc 
crescut de părăsire 
timpurie a sistemului 

 construcția/reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația timpurie 
antepreșcolară (cre e) și preșcolară 
(gr dini e) 

Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă : La stabilirea 
valorii maxime eligibile a proiectului se va 
avea în vedereîncadrarea în paritatea 
7.700,00 euro per participant direct la 
procesul educaţional, respectiv elevi 
încadraţi în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de finanţare, 
calculată la cursul infoeuro din luna 
depunerii 
Informa ii suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-
2020/  
Tel : 00-40-264-431550 

 
A. Unităţi administrativ-
teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale) 
definite conform Legii 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare aferente municipiilor 
reşedinţă de judeţ, cu excepţia 
municipiilor reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul axei prioritare 
4 a POR 14-20; 
B. Instituții ale 
administraţiei publice locale 
aferente entităţilor menţionate la 
punctul a): Ex: acele entităţi 
(Direcţie/Serviciu) desprinse din 
aparatul Primăriei, aflate sub 
coordonarea Consiliului Local, cu 
bugetul aprobat prin HCL, 

05.07.2018
, ora 12.00 
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timpurie Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

 

 

derulează proceduri de achiziţii 
publice având personalitate 
juridică şi care au primit în 
administrare infrastructura 
educaţională; 
C. Forme asociative între 
unităţile administrativ-teritoriale  
menţionate la punctul a) şi 
instituții ale administraţiei 
publice locale menţionate la 
punctul b) 
Liderul asociaţiei va fi 
reprezentat de unitatea 
administrativ teritorială. 

2 POR 
Prioritatea de 

investi ii  
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 

P.I 10.1/10.1 b 

 Înv mânt 
obligatoriu 

Sprijinul POR va 
asigura creșterea 
accesului, calității și a 
atractivității 
educației, contribuind 
la creșterea ratei de 
participare la diferite 
niveluri de educație, 
la reducerea 
abandonului școlar și 
a părăsirii timpurii a 
școlii, la o rată mai 
mare de absolvire a 
învățământului 
obligatoriu și la 
creșterea ratei de 
tranziție spre niveluri 
superioare de 
educație. 

 

 

 construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ extinderea/ 
echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul 
general obligatoriu (şcoli I-VIII, 
inclusiv nivelul clasei pregătitoare) 

 
 
 
Nu sunt eligibile investiţiile care au fost 
finalizate din punct de vedere fizic (ex. a 
fost efectuată recepţia la terminarea 
lucrărilor) până la momentul depunerii 
cererii de finanţare.  
Sunt eligibile și proiectele pentru care 
contractele de lucrări au fost încheiate după 
data de 01.01.2014 

Informa ii suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-
2020/  
Tel : 00-40-264-431550 

Principalele tipuri de beneficiari 
eligibili avuți în vedere sunt 
unităţi administrativ-teritoriale și 
instituții ale administraţiei 
publice locale aflate în 
subordinea sau coordonarea 
autorităţii publice locale, 
desprinse din aparatul Primăriei/ 
Consiliului Judeţean, cu bugetul 
aprobat prin HCL/HCJ, derulează 
proceduri de achiziţii publice 
având personalitate juridică. 
- Maxim 98% din cheltuielile 
eligibile ale proiectelor – Fondul  
European de Dezvoltare 
Regională şi bugetul de stat,  
- Minim 2% din cheltuielile 
eligibile ale proiectelor – 
suportate de beneficiar 
(autoritatea publică 
locală/parteneriat) 
 
Valoare minimă eligibilă : 
100.000,00 euro 

9.07.2018, 
ora 12.00 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

Valoare maximă eligibilă : La 
stabilirea valorii maxime eligibile 
a proiectului se va avea în 
vedereîncadrarea în paritatea 
7.700,00 euro per participant 
direct la procesul educaţional, 
respectiv elevi încadraţi în 
unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de 
finanţare, calculată la cursul 
infoeuro din luna depunerii 

3 POR 
Prioritatea de 

investi ii  
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 

P.I 10.1/10.2 
 Înv mânt 
profesional 

 Creșterea 
gradului de 
participare la 
învăţământul 
profesional şi tehnic 
şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii 

 

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

 
Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă : La stabilirea 
valorii maxime eligibile a proiectului se va 
avea în vedereîncadrarea în paritatea 
7.700,00 euro per participant direct la 
procesul educaţional, respectiv elevi 
încadraţi în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de finanţare, 
calculată la cursul infoeuro din luna 
depunerii 
 
Informa ii suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-
2020/ 
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

A. Unităţi administrativ-
teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale) 
definite conform Legii 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia 
municipiilor reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul Axei Prioritare 
4 a POR 14-20; 
B. Instituții ale administraţiei 
publice locale aflate în 
subordinea sau coordonarea 
autorităţii publice locale, 
desprinse din aparatul Primăriei, 
cu bugetul aprobat prin HCL, 
derulează proceduri de achiziţii 
publice având personalitate 
juridică şi care au primit în 
administrare infrastructura 
educaţională; 
C. Forme asociative între 
unităţile administrativ-teritoriale 
menţionate la punctul a) şi 
instituții ale administraţiei 
publice locale menţionate la 

10.07.2018
,ora 12.00 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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punctul b) 
 

Liderul asociaţiei va fi 
reprezentat de unitatea 
administrativ teritorială. 

4 

POR  

Prioritatea de 
investi ii ( PI ) 
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 
P.I 10.1/10.3 
Înv mânt 
ter iar 

Creșterea relevanței  
învățământului terțiar 
universitar in relație 
cu piața forței de 
muncă și sectoarele 
economice 
competitive 

 reabilitarea/modernizarea/ 
extinderea/echiparea infrastructurii 
educaţionale universitare 

Valoare minimă eligibil: 100.000,00 euro 
Valoare maximă eligibilă: 6.700.000,00 
euro, nu se va depăşi echivalentul a 
30.000.000,00 lei. 

- Minim 2% din cheltuielile eligibile 
ale proiectelor – suportate de 
beneficiar (Institu ia de înv mânt 
superior de stat) 

Informa ii suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-
2020/  
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

Solicitantul eligibil, în sensul 
prezentului ghid, reprezintă 
entitatea care îndeplineşte 
cumulativ criteriile enumerate si 
prezentate în cadrul prezentei 
secțiuni. 

 Forma de constituire a 
solicitantului:  

Instituţii de învăţământ superior 
de stat cuprinse în Anexa nr. 2 
Structura instituţiilor de 
învăţământ superior de stat, 
domeniile de studii universitare 
de licenţă şi 
specializările/programele de 
studii acreditate sau autorizate 
să funcţioneze provizoriu, 
locaţiile geografice de 
desfăşurare, numărul de credite 
de studii transferabile pentru 
fiecare program de studii 
universitare, formă de 
învăţământ şi limbă de predare, 
precum şi numărul maxim de 
studenţi care pot fi şcolarizaţi în 
anul universitar 2017 - 2018 a 
Hotărârii de Guvern nr. 
140/2017 din 16 martie 2017 
privind aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de 
studii universitare şi a structurii 

24 iulie 
2018, ora 
12:00 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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instituţiilor de învăţământ 
superior pentru anul universitar 
2017 - 2018 
 
 Drepturi asupra infrastructurii 
(teren/clădire) 
Din perspectiva asigurării 
perenității investiției în 
conformitate cu art. 71 din 
Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului nr. 
1303/2013, drepturile ce pot 
constitui premisa obținerii 
finanțării în cadrul POR 2014-
2020 vor fi avute în vedere 
pentru proiectele care presupun 
realizarea de lucrări de 
construcție (numai cu autorizație 
de construire). 
 
Pentru aceste tipuri de proiecte 
solicitantul la finanțare trebuie 
să demonstreze faptul că este 
titularul unuia din următoarele 
drepturi: 
a)  Dreptul de 
proprietate publică 
b) Dreptul de administrare  

5 

PROGRAMUL 
OPERA IONAL 

CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 
8.i, OS 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 
3.6 

 
Scheme naționale 

Ocupare crescută a 
șomerilor și a 
persoanelor inactive, 
cu accent pe şomerii 
de lungă durată, 
lucrătorii vârstnici 
(55-64 ani), 
persoanelor cu 
dizabilităţi, 
persoanelor cu nivel 

Participarea la programe de ucenicie și/sau 
la programe de stagii prin acordarea de 
sprijin financiar angajatorilor (asa cum sunt 
ei prevazuti in Legea nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, republicată 
si/sau in Legea nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior, cu modificările și 
completările ulterioare), pe o perioada de 
12 luni pentru nivelul 2 de calificare, 24 de 

MMJS (Ministerul Muncii si 
Justitiei Sociale) /SPO (inclusiv 
unităţile cu personalitate juridică 
din subordinea sa) respectiv 
Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 
(ANOFM), inclusiv unităţile cu 
personalitate juridică din 
subordinea sa (AJOFM/AMOFM) 
Entitățile de mai sus pot aplica 

31 iulie 
2018, ora 
16.00 
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- programe de 
ucenicie și stagii 
pentru șomeri și 
persoane inactive, 
persoane de etnie 
Romă, persoane 
din mediul rural 

redus de educație 
Ocupare crescută a 
cetățenilor români 
aparținând minorităţii 
roma Ocupare 
crescută a 
persoanelor din 
mediul rural, în 
special cele din 
agricultura de 
subzistență și 
semisubzistență 

luni pentru nivelul 3 de calificare, respectiv 
36 de luni pentru nivelul 4 de calificare. In 
ceea ce priveste contractele de stagiu 
acestea sunt incheiate pe o perioada de 6 
luni 

în calitate de beneficiari unici 
sau în parteneriat. 

Valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect este de 49.000.000 euro. 

http://www.fonduri-
ue.ro/presa/noutati-am-
oi/details/6/338 

6 PROGRAMUL 
OPERA IONAL 

CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 
8.i, OS 3.1, O.S. 

3.2, O.S. 3.3 

Stimularea 
mobilit ii i 

subven ionarea 
locurilor de 

munc  pentru 
omeri i 

persoane 
inactive, 

persoane de 
etnie Rom , 
persoane din 
mediul rural  

Valorificarea 
potențialului forței de 
muncă, crearea 
condițiilor pentru 
creșterea gradului de 
participare pe piața 
muncii și accesul la 
locuri de muncă de 
calitate sunt 
prioritare pentru 
atingerea obiectivelor 
de competitivitate 
economică, 
sustenabilitate și 
incluziune. 

Stimularea mobilității forței de muncă 
(acordarea primelor de activare, a primelor 
de mobilitate, instalare sau încadrare)  
Subvenționarea locurilor de muncă 
(acordarea subvențiilor angajatorilor care 
angajează persoane din grupul țintă)  
Monitorizarea obligațiilor asumate de 
angajator și/sau persoanele din grupul 
țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului 
primit 

MMJS (Ministerul Muncii si 
Justitiei Sociale) /SPO (inclusiv 
unităţile cu personalitate juridică 
din subordinea sa) respectiv 
Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 
(ANOFM), inclusiv unităţile cu 
personalitate juridică din 
subordinea sa (AJOFM/AMOFM) 
Entitățile de mai sus pot aplica 
în calitate de beneficiari unici 
sau în parteneriat. 
 
Valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect este de 49.000.000 euro 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-
ue.ro/presa/n outati-
amoi/details/6/33 7 

31 iulie 
2018, ora 
16.00 

7 PROGRAMUL 
OPERA IONAL 
REGIONAL, AP 

3.1. C -Iluminat 

Creșterea eficienței 
energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele 
de iluminat public, 
îndeosebi a celor care 

 înlocuirea lămpilor cu un consum 
ridicat de energie electrică cu 
iluminat prin utilizarea unor lămpi cu 
eficiență energetică ridicată, durată 
mare de viață și asigurarea 

Beneficiarii proiectelor depuse în 
cadrul apelurilor de proiecte sunt 
unitățile administrativ teritoriale 
din  mediul urban 
 
Valoare minimă eligibilă:  

8.08.2018, 
ora 10:00 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/338
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/338
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/338
http://www.fonduri-ue.ro/presa/n%20outati-amoi/details/6/33%207
http://www.fonduri-ue.ro/presa/n%20outati-amoi/details/6/33%207
http://www.fonduri-ue.ro/presa/n%20outati-amoi/details/6/33%207
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public  înregistrează 
consumuri energetice 
mari 

confortului corespunzător (ex. LED), 
inclusiv prin reabilitarea instalațiilor 
electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

 achiziționarea/instalarea de sisteme 
de telegestiune a iluminatului 
public; 

 crearea/ extinderea/ reîntregirea 
sistemului de iluminat public în 
localitățile urbane; 

 utilizarea surselor regenerabile de 
energie; 

 orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului; 

 realizarea de strategii pentru 
eficiență energetică (ex. strategii de 
reducere a CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 
2020. 

100 000 euro* 
Valoare maximă eligibilă:  
5 000 000 euro 
 
Informa ii suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/  
 

8 PROGRAMUL 
OPERA IONAL 

REGIONAL 

Axa Prioritar  
13 - 

Sprijinirea 
regener rii 

ora elor mici 
i mijlocii 

 
P.I. 9B O.S 

13.1 –
 îmbunătăţi-rea 

Îmbun t irea 
calit ii vie ii 
popula iei în 
oraşele mici şi 
mijlocii din 
România 

1. Construirea/extinderea/finalizarea/ 

modernizarea/reabilitarea/dotarea 
centrelor sociale de zi cu una sau 
mai multe funcţiuni, pentru copii, 
vârstnici, pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi şi pentru alte categorii de 
persoane vulnerabile, conform legii, 
inclusiv prin schimbarea folosinței 
inițiale a clădirilor; 
2. Construirea/extinderea/finalizarea/m

odernizarea/reabilitarea/dotarea 
cantinelor sociale pentru 
persoane în risc de sărăcie, inclusiv 
prin schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor; 

Unit ile administrativ-
teritoriale ora e/municipii, 
sub 100.000 de locuitori, 
definite conform Legii nr. 
215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare și 
constituite potrivit Legii nr. 
2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
României, republicată, cu 
excepția municipiilor reședință 
de județ şi a oraşelor din apelul 
de proiecte dedicat zonei ITI 
Delta Dunării; 
 
 

30 august 
2018, ora 
12.00; 
 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/


 8 

calităţii vieţii 
populaţiei în 

oraşele mici şi 
mijlocii din 
România 

3. Construirea/extinderea/finalizarea/m
odernizarea/reabilitarea/dotarea 
locuin elor sociale, inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor; 

4. Construirea/extinderea/finalizarea/m
odernizarea/reabilitarea/dotarea 
infrastructurii educaţionale pentru 
educația timpurie antepreșcolară 
(cre e) și preșcolară (gr dini e), 
inclusiv prin schimbarea folosinței 
inițiale a clădirilor; 

5. Construirea/extinderea/finalizarea/m
odernizarea/reabilitarea/dotarea 
infrastructurii educaţionale pentru 
înv mântul general 
obligatoriu (şcoli pentru clasele I-
IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregătitoare), inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor; 

6. Construirea/extinderea/finalizarea/m
odernizarea/reabilitarea/dotarea 
cl dirilor cu func ii culturale 
i/sau recreative: centre de 

tineret, centre culturale, centre 
educaționale, centre recreative, 
biblioteci, muzee, teatre, inclusiv 
prin schimbarea folosinței inițiale a 
clădirilor. 

7. Construirea/extinderea/moder
nizarea/reabilitarea drumurilor 
publice1 din limitele administrative 
ale UAT oraș/municipiu, indiferent 

 
Valoarea minim  eligibil : 
100.000 euro*;  
Valoarea maxim  eligibil 2: 
5.000.000 euro; 
 
Informa ii suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/  
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 
Cod poştal : 400118 

                                                
1 A se vedea O.G. nr,  43/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
2 Sumele cu care se depăşesc valorile maxime eligibile ale unui proiect sunt cheltuieli ne-eligibile şi vor putea fi suportate de solicitanţii de finanţare; 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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de categoria funcțională - drum 
național, drum județean, stradă 
urbană, drum comunal, drum 
vicinal, asupra căruia solicitantul 
deține un drept real și avizul 
administratorului drumului, dacă 
este cazul, conform legii, precum şi 
a pistelor/traseelor/pentru 
biciclete şi/sau pietonale. De 
asemenea, pot fi 
construite/extinse/modernizate/reab
ilitate toate elementele componente 
ale acestor drumuri publice: parte 
carosabil , piste pentru 
biciclete, trasee pietonale 
(trotuare), poduri/pasaje, 
pasarele, marcaje, 
semaforizare, treceri de pietoni, 
aliniamente de arbori, 
canaliza ii tehnice pentru re ele 
etc. 

8. Construirea/extinderea/moder
nizarea/reabilitarea zonelor 
pietonale, inclusiv prin 
transformarea unor străzi urbane în 
zone pietonale. 

9. Construirea/extinderea/moder
nizarea/reabilitarea parcurilor, 
scuaruri, gr dinilor publice, alte 
zone cu spa ii verzi, inclusiv 
construirea/extinderea/modernizare
a/reabilitarea facilit i sportive i 
recrea ionale de mici 
dimensiuni (terenuri de sport, 
locuri de joacă pentru copii etc), 
pergole, alei, etc, reabilitarea 
monumentelor de for public 
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(statui); 

10. Facilit i sportive i 
recrea ionale de mici 
dimensiuni (de ex. terenuri de 
sport, locuri de joacă pentru copii 
etc), care nu sunt situate în parcuri; 

Atentie! Indiferent de activitate, se va avea 
în vedere faptul că NU este eligibilă 
construirea/extinderea/modernizarea/reabili
tarea clădirilor/structurilor cu funcții 
comerciale sau de alimentație publică 
(terase, restaurante etc). 

11. Construirea/extinderea/moder
nizarea/reabilitarea sistemelor 
de supraveghere video și 
modernizarea/reabilitarea dotarea 
dispeceratului, inclusiv prin 
schimbarea folosinței inițiale a 
clădirii; 

12. Extinderea/modernizarea/reabi
litarea re elelor aferente 
serviciilor de utilit i publice 
(doar iluminat public, alimentare cu 
apă, canalizare menajeră și pluvială) 
din cadrul corpului spa iilor 
publice urbane ce fac obiectul 
proiectului sau pentru deservirea 
unor zone cu popula ie 
defavorizat  i care sunt slab 
deservite de serviciile de 
utilit i publice de mai sus sau 
pentru deservirea  cl dirilor din 
categoria A de mai sus (în afara 
amplasamentului acestora).  

Aceste investiţii privind rețelele 
serviciilor de utilităţi publice sunt 
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realizate la scară redusă și vor rezolva 
doar unele probleme punctuale de la 
nivelul UAT oraș/municipiu, conform 
situaţiilor prezentate mai sus. Nu sunt 
acceptabile investiţii care vizează 
sisteme complete de utilităţi publice 
(bazine de colectare, stații de epurare 
etc) la nivelul UAT oraș/municipiu, 
acestea fiind încadrate în alte Obiective 
tematice. 

9 PROGRAMUL 
OPERA IONAL 

REGIONAL 
/2017/4/4.1/1

, Obiectivul 
specific 4.1 

Reducerea emisiilor 

de carbon în 

municipiile reședință 
de județ prin investiții 
bazate pe planurile de 

mobilitate urbană 
durabilă 

A. Investi ii destinate îmbun t irii 
transportului public urban de c l tori  
Mijloace de transport utilizate pentru 
prestarea serviciului de transport 
public de c l tori 
 Achiziționarea de material rulant 
(tramvaie) - Codul 043; 

 Modernizarea materialului rulant 
existent (tramvaie) - Codul 043; 

 Achiziționarea de troleibuze - Codul 
043; 

 Achiziționarea de autobuze - Codul 
043; 

Infrastructura utilizat  pentru 
prestarea serviciului de transport 
public de c l tori 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a/extinderea traseelor de transport public 
electric - Codul 043; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a/extinderea depourilor/autobazelor 
aferente transportului public, inclusiv 
infrastructura tehnică aferentă - Codul 043; 

- Unități administrativ-
teritoriale municipii reședință 
de județ 
-  Parteneriate dintre unitatea 
administrativ- teritorială 
municipiul reședință de județ, 
cu oraşe/municipii/comune din 
zona funcţională urbană 
(Z.F.U) a municipiului, aflate 
în vecinătatea teritorială a 
acestuia; 
 
Valoarea totală eligibilă a 
cererii de finanţare se încadrează 
în următoarele limite minime și 
maxime: 
Valoarea minimă eligibilă: 
500.000 euro*;  
Valoarea maximă eligibilă 
pentru cererile de finanțare ce 
conțin activităţi 
complementare privind, 
mimimum, componente de 
infrastructură de transport 
public de călători 3 şi mijloace 
de transport public: 25.000.000 

31.12.2018 
ora 10.00 

                                                
3Orice activitate eligibilă privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de infrastructură componentă a sistemelor de transport public  de călători; 
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 Construirea/modernizarea/reabilitare
a stațiilor de transport public (tramvai, 
troleibuz, autobuz) - Codul 043; 

 Crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de bilete integrate pentru 
călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) - 
Codul 044; 

 Crearea/modernizarea/reabilitarea/e
xtinderea de benzi separate, folosite 
exclusiv pentru mijloacele de transport 
public de călători - Codul 043; 

 Configurarea/reconfigurarea 
infrastructurii rutiere pe străzile 
urbane deservite de transportul 
public de călători, în vederea 
construirii/modernizării/extinderii 
benzilor separate dedicate pentru 
transportul public de călători, a 
construirii /extinderii/modernizării 
traseelor/pistelor pentru pietoni și 
biciclete, inclusiv a 
construirii/modernizării/reabilitării 
părţii carosabile a infrastructurii 
rutiere - Codurile 032/034 (partea 
carosabilă)/ 043 (benzi dedicate şi 
separate pentru transportul public)/ 
090 (piste pentru biciclete și trasee 
pietonale) etc, după caz; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 
transportul public de călători – Codul 
032/Codul 034, după caz; 
B. Investi ii destinate transportului 
electric i nemotorizat 

euro; 
Valoarea maximă eligibilă4 a 
cererilor de finanțare cu alte 
tipuri de activități (altele decât 
cele complementare privind, 
mimimum, componente de 
infrastructură de transport public 
de călători şi mijloace de 
transport public): 20.000.000 
euro; 
 
 
Pentru proiectele depuse în 
cadrul prezentului apel de 
proiecte, cofinanțarea din partea 
solicitantului este de minimum 
2% din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 
 
 
Informa ii suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/  
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 
Cod poştal : 400118 

                                                
4 Sumele prin care se depăşesc valorile maxime eligibile ale unui proiect sunt cheltuieli ne-eligibile şi vor fi suportate de solicitantul de finanţare; 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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 Achiziționarea și instalarea stațiilor 
de reîncărcare a automobilelor electrice şi 
electrice hibride - Codul 083; 

 Construirea/modernizarea/reabilitare
a/extinderea pistelor/traseelor pentru 
biciclete - Codul 090; 

 Crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de închiriere de biciclete („bike-
rental”/„bike-sharing”) - Codul 043 (pentru 
echipamente și mijloace de transport - 
biciclete);  

 Construirea/modernizarea/extindere
a de zone și trasee pietonale şi semi-
pietonale - Codul 090; 

 Instalarea sistemelor de 
reducere/interzicere a circulației 
autoturismelor în anumite zone - Codul 
044; 

C. Alte investi ii destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în zona urban  

 Crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de management al 
traficului, inclusiv a sistemului de 
monitorizare video, precum și a altor 
sisteme de transport inteligente 
(STI) - Codul 044; 

 Plantarea de aliniamente de arbori și 
arbuști - Codul 083; 

 Construirea parcărilor de transfer la 
transportul public de tip „park and ride” – 
Codul 043;  

10 

PROGRAMUL 
OPERA IONAL 

Reconversia și 
refuncționalizarea 
terenurilor și 

 demolarea clădirilor situate pe 
terenurile supuse intervențiilor 
aflate într-o stare avansată de 

Beneficiarii în cadrul acestei 
priorități de investiție vor fi 
unitățile administrativ teritoriale 

Data și ora 
începere 
depunere de 
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REGIONAL, AP 
4, OS 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. 

 

suprafețelor 
degradate, vacante 
sau neutilizate din 
muncipiile resedinţă 
de judeţ. 

degradare, care nu aparţin 
patrimoniului naţional cultural;  

 realizarea alei pietonale, piste 
pentru bicicliști, creare trotuare (a 
se vedea nota nr. 2); 

 amenajare spații verzi (defrișarea 
vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante 
perene /gazonarea suprafețelor, 
inclusiv plantare arbori și arbuști)( a 
se vedea nota nr. 1); 

 crearea de facilități pentru recreere 
pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, 
locuri de joacă pentru copii, etc.)( a 
se vedea nota nr. 2); 

 Achiziționarea și montarea 
elementelor constructive de tipul 
alei, foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spatii pentru 
intretinere/vestiare, scene(a se 
vedea nota nr. 2); 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 
 instalare sisteme de supraveghere 

video a spațiilor  amenajate prin 
proiect; 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri 
de gunoi, toalete ecologice, suport 
parcare biciclete, împrejmuire etc)( 
a se vedea nota nr. 2); 

 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 

municipii reședință de județ 
(excluzând localitățile din zona 
funcțională urbană) 
 
Pentru proiectele depuse în 
cadrul prezentului apel 
cofinanțarea din partea 
solicitantului este de minim 2% 
din valoarea cheltuielilor 
eligibile, indiferent de regiunea 
de dezvoltare în care se 
implementează. 
 
Valoarea maximă totală a 
investiției este de 5 .000.000 
euro; 
Valoarea minimă eligibilă a 
investiției este de 100.000 euro. 
 
Informa ii suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 
Cod poştal : 400118 

proiecte: 
21.08.2017, 
ora 10,00 
Data și ora 
închiderii 
cererii de 
proiecte: 
31.12.2018, 
ora 10,00  
 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/


 15 

investiții sunt necesare pentru 
facilitarea accesibilității la obiectivul 
de investiții, și  în limita de maxim 
15% din valoarea a cheltuielilor 
eligibile aferente incluse cadrul 
categoriilor 12, 13, 15 
(subcategoriile 53 şi 54) şi 16 
(subcategoria 57), din bugetul 
proiectului din bugetul proiectului); 

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

 Realizare sistem de  irigații/sistem 
de iluminat pentru spațiile 
amenajate prin proiect. 

11 

PROGRAMUL 
OPERA IONAL 
REGIONAL, AP 

4, OS 4.3 

Oferirea de 
sprijin pentru 
regenerarea 
fizică, economică 
și socială a 
comunităților 
defavorizate din 
regiunile urbane 
și rurale. 

Îmbunătățirea 
regenerarii fizice, 
economice și sociale 
a comunităților 
marginalizate în 
municipiile reședință 
de județ din România 

 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, socio-
culturale, cu scopul de a crea, 
îmbunătăți sau extinde serviciile 
publice de bază 
(construcție/reabilitare/modernizare)
, inclusiv dotarea acestora cu 
echipamente specifice; 

 Construcția/reabilitarea/modernizare
a tuturor tipurilor de utilități de bază 
la scară mică (cum ar fi infratructura 

- Unități Administrativ 
Teritoriale Municipiu - 
Resedință de judet 
 
- Parteneriate intre UAT- 
Municipiu - Resedință de judet 
(ca lider de parteneriat) și 
instituții publice locale descrise 
mai jos: 

a. structurile specializate din 
cadrul/subordinea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale şi autorităţile 
executive din unităţile 
administrativ-teritoriale 
organizate la nivel de 
municipiu-reședință de județ 
și judet; 

     b. unităţile sanitare, 
unităţile de învăţământ şi alte 
instituţii publice locale nivel de 

Data și ora 
de începere a 
depunerii de 
proiecte: 
21.08.2017, 
ora 10.00; 
Data și ora 
de închidere 
a depunerii 
de proiecte: 
31.12.2018, 
ora 10.00. 
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edilitară de gaze, electricitate, apă, 
salubritate); 

 Construcția/reabilitarea/modernizare
a străzilor de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru 
bicicliști, alei pietonale, căi de acces 

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv 
utilități sunt eligibile în situații 
excepționale, numai în măsura în care astfel 
de investiții se fac în completarea 
proiectului/proiectelor vizând celelalte 
categorii de activități eligibile. 

municipiu-reședință de județ și 
judet care dezvoltă, la nivel 
comunitar, servicii sociale 
integrate 

 
Beneficiarul are obligația 
asigurării unei  contribuții de 
minim  2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile precum și 
să asigure costurile ne-eligibile 
ale proiectului. 
Informa ii suplimentare: 
Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord-Vest  
http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 
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PROGRAMUL 
OPERA IONAL 
REGIONAL, AP 

4, OS 4.4 

Cre terea 
calit ii 

infrastructurii 
în vederea 
asigur rii 

accesului sporit 
la educa ie 
timpurie ṣi 
sprijinirea 
particip rii 

p rin ilor pe 
pia a for ei de 

munc  

Asigurarea accesului 
sporit la educație 
timpurie în vederea 
asigurării unor 
rezultate 
educaționale mai 
bune ṣi sprijinirea 
participării părinților 
pe piața forței de 
muncă 

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru educația timpurie 
anteprescolar (cre e) și preșcolară 
(gr dini e) Proiectul trebuie să fie cuprins 
în strategia integrată de dezvoltare urbană, 
selectat de către Autoritatea Urbană și 
cuprins în Documentul Justificativ pentru 
fonduri ESI 2014-2020. 

Unități administrativ-teritoriale 

 Instituții ale administrației 
publice locale aferente entităţilor 
menţionate anterior  

Forme asociative între unitățile 
administrativteritoriale ṣi 
instituții ale administrației 
publice locale.  

Liderul asociației va fi 
reprezentat de unitatea 
administrativ teritorială. 

ADR NV 

http://www.nord-
vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 

31 
decembrie 
2018, ora 
10.00 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
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e-mail : secretariat@nord-
vest.ro 
Cod poştal : 400118 

13 

PROGRAMUL 
OPERA IONAL 
REGIONAL, AP 

4, OS 4.5 

Cre terea 
calit ii 

infrastructurii 
educa ionale 

relevante 
pentru pia a 

for ei de munc   

Îmbunătățirea 
disponibilității, 
calității și relevanței 
infrastructurii 
educaționale și al 
dotării 

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul 
profesional ṣi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice ṣi scoli 
profesionale). Proiectul trebuie să fie 
cuprins în strategia integrată de dezvoltare 
urbană, selectat de către Autoritatea 
Urbană și cuprins în Documentul Justificativ 
pentru fonduri ESI 2014-2020. 
Informa ii suplimentare: 
ADR NV  
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-
2020/  
Tel : 00-40-264-431550 
Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-vest.ro 
Cod poştal : 400118 

Unități administrativ-teritoriale 
Instituții ale administrației 
publice locale Forme asociative 
între unitățile 
administrativteritoriale ṣi 
instituții ale administrației 
publice locale 

Valoarea totală eligibilă a cererii 
de finanțare: Minim 100.000 
euro Maxim 6.700.000 euro 

31 
decembrie 
2018, ora 
10.00 

14 

PNDR 

Schemele de 
ajutor de stat 
GBER i de 
minimis 
aferente sM 4.2 

Scopul schemei de 
ajutor de stat 
GBER vizează 
îmbunătăţirea 
nivelului general de 
performanţă al 
întreprinderilor, prin 
creşterea 
competitivităţii 
întreprinderilor care 
realizeză investiţii în 
domeniile de 
intervenţii eligibile 
menţionate în 
prezentul Ghid. 
Scopul acordării 
sprijinului de 

 
- Înființarea, extinderea capacității unei 
unităţi existente, diversificarea producţiei 
unei unităţi prin produse care nu au fost 
fabricate anterior, diversificarea activității, o 
schimbare fundamentală a procesului 
general de producție al unei unități 
existente. Pentru oricare din aceste 
operațiuni este eligibilă dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind 
marketingul produselor neagricole (ex. 
etichetare, ambalare),  
- Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 
produselor, ca investiții secundare valoric, 
legate de investiția inițială, în cadrul 
aceluiaşi proiect de investiţii 
 

· Întreprinderile definite conform 
legislației naționale în vigoare; 
· Cooperativele, grupurile de 
producători constituite în baza 
legislației naționale în vigoare 
 

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale 
Bistriţa-Năsăud, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 3, Bistriţa, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud Tel :  0363 
/ 860. 286 , Fax: 0263 / 213. 
380 , E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  
 

31.12.2018 

http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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minimiss este de a 
crește 
competitivitatea 
întreprinderilor prin 
realizarea de produse 
noi, cu valoare 
adăugată, fără a 
afecta însă 
concurenţa pe piaţa 
internă şi comerţul 
intracomunitar într-o 
măsură contrară 
interesului comun. 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:              
                     
Valoarea maximă a ajutorului acordat în 
cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu 
poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după 
cum urmează: 
i.  1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în 
cazul proiectelor care nu presupun investiţii 
care conduc la un lant alimentar integrat; 
ii.  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte 
întreprinderi pentru proiectele care nu 
presupun investiţii care conduc la un lant 
alimentar integrat; 
iii.  2.500.000 Euro/ proiect pentru 
investițiile care conduc la un lanț alimentar 
integrat* (indiferent de tipul de solicitant), 
precum și pentru forme asociative, în cazul 
proiectelor care nu presupun investiţii care 
conduc la un lanț alimentar integrat. 
 

 

             Programe de finan are acordate de Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei sau din alte 
surse 

 

15 Finantare 
pentru 

cooperare in 
domeniul 

tineretului: 
cerere de 

propuneri de 
proiecte pentru 
cooperare UE – 

Canada 

 

Instrumentul de 
parteneriat (PI) a fost 
conceput special 
pentru a promova 
interesele strategice 
ale Uniunii Europene 
la nivel mondial prin 
sprijinirea cooperarii in 
domenii de interes 
reciproc cu principalii 
actori internationali 

a) Prevenirea si combaterea extremismului 
violent; 
b) Schimbarile climatice: discutarea 
impactului schimbarilor climatice (de exemplu, 
asupra apei, a alimentelor si a securitatii 
energetice); 
c) Egalitatea de gen. 
 
- Durata implementarii actiunilor prevazute 

trebuie sa fie cuprinsa intre 18 si 30 de luni. 

Actiunile trebuie sa se desfasoare si in UE, 

dar si in Canada. 

- Aplicatia poate fi depusa doar prin sistemul 

electronic PROSPECT. O inscriere prealabila 

in baza de date PADOR este obligatorie. 

Buget  
 900.000 euro intre 55% si 90% 

Beneficiari eligibili: 
Organizații neguvernamentale  
Autorități Publice Locale  
Universități  
 
Informații suplimentare: 
Delegatia CE in Canada 
delegation-canada-
pi@eeas.europa.eu (intrebarile 
pentru nelamuriri sau detalii pot fi 
adresate cu cel 
mult 21 de zile inainte de 
termenul-limita pentru aplicare 
Pentru probleme IT: EuropeAid-
IT-support@ec.europa.eu 
Pagina web : 
https://webgate.ec.europa.eu/euro

10 iulie 
2018 (ora 
16.00 la 
Bruxelles) 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
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cofinantare 

 
peaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welc
ome&nbPubliList=15&orderby=up
d&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=159496  

16 Cerere de 
propuneri de 

proiecte, 
programul 

„Europa pentru 
cet eni” 

 

 sensibilizarea 
publicului cu 
privire la 
memoria, istoria, 
scopul si valorile 
comune ale 
Uniunii: 
promovarea pacii, 
a valorilor Uniunii 
si a bunastarii 
popoarelor sale 
prin stimularea 
dezbaterii, a 
reflectiei si a 
dezvoltarii de 
retele; 

 incurajarea 
participarii 
democratice si 
civice a 
cetatenilor la 
nivelul Uniunii, 
printr-o mai buna 
intelegere de 
catre cetateni a 
procesului de 
elaborare a 
politicilor 
comunitare si prin 
promovarea 
oportunitatilor de 
implicare 
societala si 
interculturala si 

Doua componente sunt avute in 
vedere prin aceasta cerere: 
1. „Memoria europeana″ 
2. „Implicarea democratica si participarea 
civica” (3 masuri): 

 infratiri intre orase/municipalitati, 
 retele de orase/municipalitati si 
 proiecte ale societatii civile. 
Informa ii suplimentare 
 Cererile de propuneri de proiecte se 

depun doar in format electronic, detalii 
in ghidul beneficiarului. 

 De retinut ca acordurile/deciziile 
standard de grant ale Agentiei sunt, in 
prezent, in curs de revizuire ca urmare 
a intrarii in vigoare a noului Regulament 
financiar si a normelor sale de punere in 
aplicare in 2018. 

 Toate proiectele vor trebui sa fie in 
conformitate cu obiectivele programului. 
Prioritatea va fi acordata proiectelor 
care vizeaza in plus prioritatile 
multianuale ale programului. 

 Pentru componenta „Memorie 
europeana”, cofinantarea este de 70% 
pentru un buget maxim de 100.000€, 
iar durata implementarii este de 18 luni. 

 Pentru componenta „Memorie 
europeana”, cofinantarea este de 70% 
pentru un buget maxim de 100.000€, 
iar durata implementarii este de 18 luni. 

 Pentru componenta „Implicare 
democratica si participare civica”, exista 

Orice entitate care promoveaza 
integrarea si cetatenia 
europeana, in special autoritatile 
si organizatiile locale si 
regionale, comitetele de 
infratire, organizatiile de 
cercetare in domeniul politicilor 
publice europene (think-tank), 
organizatiile societatii civile, 
precum si organizatiile culturale, 
de tineret, de invatamant si 
cercetare, etc. 
Ghidul solicitantului : 
https://eacea.ec.europa.eu/sites
/eacea-
site/files/programme_guide_201
8_en_0.pdf 
 
Ministerul Culturii  
Unitatea de Management  
 
Contact: Oana Balutescu 
Tel. +40/ 724 79 08 80  
Fax +40/ 212 24 84 79 
E-mail:  oana@eurocult.ro 
Web: www.europapentrucetaten
i.eu 
 

3 
septembrie 
2018. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496%20
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2018_en_0.pdf
mailto:oana@eurocult.ro
http://www.europapentrucetateni.eu/
http://www.europapentrucetateni.eu/
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de voluntariat la 
nivelul Uniunii. 

 

diferente de durata a implementarii si 
de cofinantare, respectiv de 
bugetul/proiect, in functie de masura (a 
se vedea ghidul solicitantului). 

 Aplicatiile pot fi depuse in oricare 
limba oficiala a UE. 

17 Comisia 
European  

Cerere de 
propuneri 

pentru 
prevenirea si 
combaterea 
violentei pe 

motive de gen 
si a violentei 

impotriva 
copiilor – 

Actiune de 
sprijin 

 

Daphne – sa previna 
si sa combata toate 
formele de violenta 
impotriva copiilor, 
tinerilor si femeilor, 
precum si violenta 
impotriva altor 
grupuri expuse 
riscului si sa 
protejeze victimele 
unei astfel de 
violente. 

Activitatile proiectului pot include: invatarea 
reciproca, schimb de bune practici, 
cooperare, proiectarea si punerea in 
aplicare a protocoalelor, dezvoltarea 
metodelor de lucru care pot fi transferabile 
altor regiuni sau tari, consolidarea 
capacitatilor si formare pentru profesionisti, 
actiuni de sensibilizare si educative.  
 

Priorit i 
1.1 Prevenirea violentei bazate pe gen: 
punctul central al acestei prioritati este 
prevenirea primara, in special schimbarea 
normelor si comportamentelor sociale, 
pentru a spori toleranta la toate formele de 
violenta pe baza de gen – buget: 
2.900.000€; 
1.2 Protectia si sprijinirea victimelor si a 
martorilor violentei domestice, inclusiv prin 
combaterea subraportarii, promovarea 
cooperarii multidisciplinare si consolidarea 
capacitatilor profesionale relevante – buget: 
2.900.000 €; 
1.3 Coordonarea si/sau adaptarea serviciilor 
de asistenta pentru sprijinirea celor care 
sunt victime ale violentei sexuale si de gen 
pentru a include refugiatii si migrantii 
(copii, 
femei, persoane LGBTI, etc.), in special 
pentru a asigura recuperarea lor dupa astfel 
de traume – buget: 2.400.000 €; 
1.4 Prevenire si raspuns la violenta sexuala 

Orice entitate publica sau privata 
orientata non-profit: autoritati 
publice (locale, regionale, 
nationale), asociatii, ONG-uri, 
universitati si scoli, etc. 
 
 
Valoarea finanțarilor  
 13.300.000  euro, 80% 

din totalul costurilor eligibile 
si minimum 75.000€/proiect 

 
Informații suplimentare: 
 Candidaturile trebuie 

depuse prin sistemul 
electronic al programului 
„Orizont 2020” – Portalul 
Participantilor. Detalii in 
ghidul solicitantului (link la 
sursa de informare). 

 Proiectele din cadrul 
acestui apel pot fi nationale 
sau transnationale 

 Proiectul trebuie sa aiba 
minimum 2 parteneri. 
 Avand in vedere provocarile 
si lacunele cunoscute ale 
cooperarii si 
coordonarii nationale si 
transnationale, toate 
propunerile depuse in cadrul 
prioritatilor 2, 3 si 5 ar trebui 

13 
noiembrie 
2018 
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si violenta pe motive de gen (care vizeaza 
copiii, femeile, persoanele LGBTI) – buget: 
2.400.000 €; 
1.5 Promovarea integrarii politicilor de 
salvare a copiilor in diferite contexte si 
sectoare, cum ar fi cluburile sportive si 
organizatii, activitati extra-curriculare si/sau 
petrecere a 
timpului liber /cluburi de 
recreere/organizatii pentru copii (inclusiv 
cele legate de credinta/conduse de biserica, 
cercetasi si fete ghid, scoli private), atat ca 
mijloc de protectie, cat si pentru ingrijirea 
copilului – buget: 2 700 000 €. 

 

sa descrie modul in care 
proiectul ar spori cooperarea 
si colaborarea 
interdependente si 
multidisciplinare, atat la nivel 
national, cat si la nivel 
transnational, inclusiv in 
cadrul departamentelor 
guvernamentale, pentru a 
asigura implicarea mai 
stransa a autoritatilor 
relevante, in cooperare cu 
alti actori (de exemplu, 
societatea civila, mediul 
academic, practicienii, etc.). 

 Cererile trebuie sa fie 
redactate intr-una din limbile 
oficiale ale UE (Comisia 
recomanda solicitantilor sa 
foloseasca limba engleza). 

 Durata initiala a 
proiectelor nu trebuie sa 
depaseasca 24 de luni. 

Comisia Europeană  
https://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/op
portunities/rec/topics/rec-rdap-
gbv-ag-2018.html 
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