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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

  Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare  

1 PNDR: 

Submăsura 
4.1 „Investiții 
în exploatații 

agricole 

Îmbunătățirea 

performanțelor 
generale ale 
exploatațiilor 

agricole prin 
creșterea 
competitivității 
activității agricole, 

a diversificării 
producției 
agricole și a 

calități produselor 
obținute; 
Restructurarea 

exploatațiilor de 
dimensiuni mici și 
medii și 

transformarea 
acestora în 
exploatații 

comerciale; 

- modernizarea parcului de mașini agricole și 

tehnică agricolă prin achiziționarea de utilaje și 
echipamente performante și eficiente/ 
computerizate și multifuncționale, autopropulsate, 

cu un consum redus de combustibil (reducerea 
consumului de produse petroliere și implicit a GES) 
care utilizează tehnici de aplicare pe traiectorii 
joase, eliberarea lenta a fertilizanților, reducerea 

inputului de fertilizanți minerali etc.;   
- achiziționarea de utilaje pentru împrăștierea 
acestora pentru raționalizarea și eficientizarea 

utilizării azotului;   
- achiziții utilaje și echipamente în fermele 
ecologice; 

- achiziții utilaje pentru colectarea și balotarea 
resturilor vegetale de pe trenurile agricole.   
Investiții în echipamente în fermele de animale 

(evacuare dejecții, instalații de hrănire, instalații de 
microclimat etc.)  achiziționarea de instalații 
(tehnologii noi) pentru diminuarea consumului de 

combustibil/energie în procesul de producție (în 

 Fermierii, cu excepția 

persoanelor fizice 
neautorizate; 
· Cooperativele 

(cooperativele agricole și 
societățile cooperative 
agricole), grupuri de 
producători, constituite în 

baza legislației naționale în 
vigoare care deservesc 
interesele membrilor; 

 
Informatii suplimentare  
Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 
Rurale  
https://www.afir.info/  

 
Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 

Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 

Sector 

vegetal 
90 pct (03.09 
- 30.09.2018) 

și scaderea 
punctajului 
până la 
31.03.2019 

 
Ferma de 
Familie și 

ferma mică  
 
80 pct 

(03.09 - 
30.09.2018) 
și scaderea 

punctajului 
până la 
31.03.2019 

 

file:///F:/Desktop/2019/Oportunitati%20de%20finantare/www.fonduri-ue.ro
file:///F:/Desktop/2019/Oportunitati%20de%20finantare/www.afir.info
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
https://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Respectarea 
standardelor 

comunitare 
aplicabile tuturor 
tipurilor de 

investiții; 
Creșterea valorii 
adăugate a 

produselor 
agricole prin 
procesarea 

produselor la 
nivelul fermei și 
comercializarea 

directă a acestora 
în vederea creării 
și promovării 

lanțurilor 
alimentare 
integrate. 

 

fermă sau pentru procesare) (reducerea 
consumului de energie și a GES)  investiții in 

echipamente moderne pentru aplicarea gunoiului 
de grajd/ dejecțiilor de origine animală şi a 
nămolului de epurare (îmbunătățirea gestionării 

surselor de poluare și reducerea GES); 
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau 
modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități 

de stocare, condiționare, sortare, ambalare a 
producției vegetale pentru creșterea valorii 
adăugate a produselor; 

- Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor 
pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;  
- Investiții în scopul îndeplinirii standardelor 

comunitare în cazul tinerilor fermieri  
- Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în 
cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;  

-Investiții în procesarea produselor agricole la nivel 
de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (precum magazinele la poarta 

fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele 
alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv 
propriile produse agricole).  

- Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi 
realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca 
fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat 

și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă). 
- Investiții în înființarea şi/ sau modernizarea 
instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu 
condiția ca acestea să reprezinte o componentă 
secundară într-un proiect de investiții la nivel de 

fermă;  
-  Investiții în producerea şi utilizarea energiei din 
surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, 

Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-

Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 , 
E-mail: ojfir.bistrita@ 

afir.info  
 

mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de 
investiţii, iar energia obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu;  

-  Investiții în instalații pentru producerea de 
energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea 
biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate 

din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din 
ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 
componentă secundară în cadrul unui proiect de 

investiţii, iar energia obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu; etc 

2 PROGRAMUL 

OPERAȚIONA
L 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. Investiții destinate îmbunătățirii transportului 

public urban de călători  
Mijloace de transport utilizate pentru prestarea 
serviciului de transport public de călători 

 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 utilizată pentru prestarea serviciului 
de transport public de călători 

 Construirea/modernizarea/reabilitarea/extin

derea traseelor de transport public electric - Codul 
043; 

 Construirea/modernizarea/reabilitarea/extin

derea depourilor/autobazelor aferente transportului 
public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă - 
Codul 043; 

 Construirea/modernizarea/reabilitarea 

- 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, 

29 martie 

2019, ora 
12.00 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

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/extinder
ea 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/reabilitarea 
infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 
transportul public de călători – Codul 032/Codul 
034, după caz; 

B. Investiții destinate transportului electric și 
nemotorizat 

 Achiziționarea și instalarea stațiilor de 

reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice 

mimimum, componente de 
infrastructură de transport 

public de călători1 şi mijloace 
de transport public: 
25.000.000 euro; 

Valoarea maximă eligibilă2 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. 

 
 
Informații 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 

                                                
1Orice activitate eligibilă privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de infrastructură componentă a sistemelor de transport public  de călători; 
2 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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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

hibride - Codul 083; 

 Construirea/modernizarea/reabilitarea/extin

derea 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/extinderea 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 investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 
în zona urbană 

 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;  

Cod poştal : 400118 

3 POR/2018/4/
4.1/3/ 

parteneriat 

Îmbunătăţirea 

transportului 

public de călători, 

prin  

achiziţionarea de 

mijloace de 

 Achiziționarea de material rulant 

(tramvaie) - Codul 043; 

 Achiziționarea de troleibuze - Codul 043; 

 Achiziționarea de autobuze electrice - 

Solicitanții de finanțare ai 

proiectelor depuse în cadrul 

apelului cu numărul 

POR/2018/4/4.1/3/în 

parteneriat aferent 

8 Mai 2019 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

transport public la 

nivelul unor rute 

existente de 

transport public, 

indiferent dacă pe 

respectivele rute 

se operează cu un 

alt tip de mijloace 

de transport, 

decât cel solicitat 

prin proiect. 

Codul 043; 

 Achiziţionarea şi instalarea 

punctelor/stațiilor de reîncărcare a 

autobuzelor electrice - Codul 043; 

 Achiziţionarea și instalarea 

componentelor/sistemelor de bilete integrate 

pentru călători („e-bilete”  sau „e-

ticketing”) - Codul 044; 

 Achiziţionarea și instalarea 

componentelor/sistemelor de managementul 

traficului, precum și a altor sisteme de 

transport inteligente (STI) - Codul 044; 

 

Informații 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 
 

Obiectivului specific 4.1 sunt 

reprezentaţi de 

parteneriatele constituite 

dintre: 

 Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Administraţiei Publice, 

ca lider de parteneriat, 

, liderul de parteneriat) ; 

şi partenerii: 

 Unitățile 

administrativ-

teritoriale municipii 

reședință de județ, 

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 excepţia 

municipiului Tulcea din 

cadrul ADI „ITI Delta 

Dunării”; 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

şi/sau  

 Unitățile administrativ-

teritoriale judeţe, 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, în situația în 

care UAT județul este 

membru, alături de 

municipiul reședință de 

județ, al unei asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară 

(ADI) având ca scop 

serviciul de transport 

public local/zonal de 

călători; 

De asemenea, pot participa 

în cadrul parteneriatelor 

anterior menţionate inclusiv 

unitățile administrativ-

teritoriale 

municipii/oraşe/comune din 

zonele funcționale urbane ale 

municipiilor reşedinţă de 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

judeţ, în situaţia continuării 

pe teritoriul acestora a unor 

trasee de transport public 

comune cu municipiul 

reședință de județ și a 

apartenenţei acestora la o 

asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară (ADI) având 

că scop serviciul de transport 

public local/zonal de călători 

(a se vederea prevederile art. 

5, alin. (2), lit. b) din 

Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007). 

Valoarea minimă eligibilă:     

500.000 euro*;  

Valoarea maximă eligibilă: 

48.000.000 euro. 

4 Reconversia 
și 

refuncționali-
zarea 

terenurilor și 

suprafețelor 
degradate, 
vacante sau 

neutilizate din 
municipiile 

reședință de 

județ 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

L REGIONAL, 

Reducerea 
emisiilor de 

carbon în 
municipiile 
reședință de județ 

prin investiții 
bazate pe 
planurile de 

mobilitate urbană 
durabilă 

 Demolarea clădirilor (ce nu aparţin patrimoniului 
naţional cultural) situate pe terenurile supuse 

intervențiilor; 
        defrișarea vegetației existente și 
 salubrizarea terenului; 

        acțiuni de modelare a terenului; 
        amenajare spații verzi; 
        achiziția și montarea elementelor 

constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, 
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, 
scene etc.; 

        realizare de alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, creare trotuare; 

        dotare cu mobilier urban; 

        realizarea sistemului de iluminat și/sau de 
irigații pe terenul supus intervenției, 

        realizare sisteme de supraveghere video 

si/sau Wi-Fi în spațiile publice; 

Unitate administrativ-
teritorială municipiu 

reședință de județ 
(excluzând localitățile din 
zona funcțională urbană) 

 
Informații 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 
 
Valoarea totală eligibilă a 

cererii de finanțare: 

29 martie 
2019, ora 

12.00 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

AP 4, OS  4.2)         înlocuire și/sau racordare la utilități publice a 
terenului obiect al investiției. 

        modernizarea străzilor urbane ce asigură 
acesul direct către terenurile supuse intervenției; 

        crearea de facilități pentru recreere pe 

terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru 
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.). 

 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. 

Minim 
100.000 euro 

Maxim 5.000.000 
Euro 
Contributia beneficiarului 

minim 2% 

5 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L 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/modernizarea 
tuturor tipurilor de utilități de bază la scară 

mică (cum ar fi infratructura edilitară de 
gaze, electricitate, apă, salubritate); 

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

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități 

- 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 municipiu-
reședință de județ și judet 

 
29 martie 
2019, ora 

12.00 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

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. 

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. 
Informații suplimentare: 

Agentia de Dezvoltare 
Regionala  Nord-Vest  
http://www.nord-

vest.ro/ghiduri-2014-2020/ 

6 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.4 

Creșterea 
calității 

infrastructurii 
în vederea 

asigurării 
accesului 
sporit la 

educație 
timpurie ṣi 
sprijinirea 

participării 
părinților pe 

piața forței de 

muncă 

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 (creșe) și 
preșcolară (grădinițe) 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. 

 
Buget  
Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare: 

Minim 
100.000 euro 
Maxim 6.700.000 

euro 

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 

29 martie 

2019, ora 

12.00 

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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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Fax : 00-40-264-439222 
e-mail : secretariat@nord-

vest.ro 
Cod poştal : 400118 

7 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

L REGIONAL, 

AP 4, OS 4.5 

Creșterea 
calității 

infrastructurii 

educaționale 
relevante 

pentru piața 

forței de 

muncă  

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. 
Informații 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 

29 martie 

2019, ora 

12.00 

8 Implementare
a strategiilor 
de dezvoltare 

locală în 
comunitățile 

marginalizate 

din zona 
rurală și/ sau 
în orașe cu o 

populație de 
până la 
20.000 

locuitori 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

L CAPITAL 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate în 

risc de sărăcie și 
excluziune socială 
din comunitățile 

marginalizate din 
zona rurală și 
orașe cu o 

populație de până 
la 20.000 locuitori 
prin 

implementarea de 
măsuri/ 
operațiuni 

integrate în 

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu 
(element de eligibilitate): 
- o măsură de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de 

servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socio- 
educaționale) aferentă cel puțin unui proiect  hard 
de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL 

prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-2020 
și 
- o măsură din domeniul ocupării forței de muncă, 

respectiv sprijin pentru accesul și/sau menținerea 
pe piața muncii și/sau susținerea antreprenoriatului 
în cadrul comunității 

- împreună cu alte măsuri, dintre domeniile vizate 
de celelalte activități principale, dacă este cazul, în 
funcție de nevoile identificate la nivelul teritoriului 

eligibil vizat de proiectul POCU 

Autoritățile locale cu 
responsabilități în domeniu, 
în parteneriat cu actorii 

sociali relevanți/Furnizori de 
servicii sociale în condițiile 

legii 

Entități relevante pentru 
implementarea proiectelor 

aferente SDL selectate 

 

Informatii suplimentare: 

http://www.fonduri-

29 martie 
2019, ora 
16:00 

 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

UMAN, AP 5, 
OS 5.2) 

contextul 
mecanismului de 

DLRC. 

ue.ro/presa/noutati-am-  

oi/details/6/616  

   

9 Dezinstituțio-

nalizarea 
persoanelor 

adulte cu 

dizabilități – 
tranziția spre 

servicii 

sociale în 
comunitate 

(PROGRAMUL 

OPERAȚIONA
L CAPITAL 

UMAN, AP 4, 

OS 4.15) 

Înființarea de 

servicii sociale 
destinate 
persoanelor 

adulte cu 
dizabilităţi în 
vederea 

dezinstituționaliză
rii și prevenirii 
reinstituționalizării 

       Furnizarea de servicii integrate de sprijin în 

vederea tranziției de la servicii de îngrijire 
instituționalizate către servicii la nivelul comunității, 
inclusiv în complementaritate cu POR (locuințe 

protejate, centre de zi) cu respectarea standardelor 
minime de calitate. 
       Furnizarea de servicii sociale de tip echipe 

mobile și îngrijire la domiciliu, inclusiv prin 
intermediul asistenților personali profesioniști 
       Furnizarea de servicii de consiliere socială, 

juridică şi de informare a persoanelor adulte cu 
dizabilități care părăsesc centrele de tip rezidențial 
în vederea reintegrării acestor persoane în 

societate 

Autorități publice centrale şi 

locale cu responsabilităţi în 
domeniu, singure sau în 
parteneriat cu entități 

relevante 

Furnizori de servicii sociale în 

condițiile legii, singuri sau în 
parteneriat cu entități 

relevante 

Informatii suplimentare: 

https://bit.ly/2Czh4bT   

29 martie 

2019, ora 
16:00 

10 Creşterea 
gradului de 

acoperire cu 
servicii 
sociale 

Grup 
vulnerabil: 
copii 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONA
L REGIONAL, 

PI 8.1, OS 
8.3C) 

Închiderea 
centrelor de 

plasament în 
vederea 
dezinstituţionaliză

rii copiilor 
protejați în aceste 
instituții 

    construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă rezidențială, destinată 
copiilor; 
    construcția/ reabilitarea /modernizarea/ 

dotarea de case de tip familial pentru copii. 
Infrastructura de servicii sociale fără componentă 
rezidențială se referă la centrele de zi pentru copii 

și la centrele de zi pentru consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii. Se vor finanţa centrele de zi care 
vor furniza servicii de suport atât pentru copii care 

părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a 
dezinstituţionalizării, cât și pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc de separare de familie din 

comunitate 

Direcțiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecția 

Copilului din județele care se 
regăsesc în Lista de 
prioritizarea elaborată de 

Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor 
Copilului şi Adopție pentru 

implementarea planurilor de 
dezinstituţionalizare. Acestea 
pot încheia parteneriate cu: 

Unități administrativ- 
teritoriale, alte entități de 
drept public aflate în 

subordinea UAT şi care 
desfășoară activități în 
domeniul social; 

Entități de drept privat, 

01.07.2019 

https://bit.ly/2Czh4bT
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, conform 

legislaţiei aplicabile în 
vigoare: 
asociații şi fundații, inclusiv 

filiale ale asociațiilor şi 
fundațiilor internaționale 
recunoscute în conformitate 

cu legislația în vigoare în 
România sau 
unități de cult/ structuri ale 

cultelor aparținând cultelor 
religioase recunoscute în 
România şi constituite 

conform statutului sau 
codului canonic al cultului 
respectiv, inclusiv fundații şi 

asociații constituite de culte 

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 

11 

Sprijinirea 
parcurilor 

științifice și 

tehnologice 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

Dezvoltrea 

entităților de 

inovare și 

transfer 
tehnologic (ITT) 
din mediul urban 
şi rural, în 

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi 

sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea 
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban 
şi rural, din zonele cu concentrare economic din 

regiunile mai puţin dezvoltate din România, 
respectiv: 
a)    Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice, respectiv construcţia, extinderea şi 

Componenta investiţională 

aferentă ajutorului de stat 
regional se acordă 
parteneriatului dintre 

membrii asocierii în 
participaţiune constituite în 
vederea creării parcului 
ştiinţific şi tehnologic 

13 aprilie 

2019, ora 

12:00 

 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

L REGIONAL, 

AP 1, PI 1.1, 

Operaţiunea 

B) 

domeniile de 
specializare 

inteligentă 
naţionale şi/ sau 
regionale 

dotarea cu echipamente şi software necesare; 
b)    Achiziţionarea de servicii de transfer 

tehnologic specific (altele decât cele oferite de 
angajaţii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice) 
Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie 

să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, 
conform mecanismului de implementare a axei 
prioritare 1. 

 
Informații 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 

(instituţie de învăţământ 
superior acreditată şi/ sau o 

unitate de cercetare 
dezvoltare, pe de o parte şi 
regii autonome, companii 

naţionale, societăţi 
comerciale, administraţia 
publică locală, asociaţii 

patronale sau profesionale, 
persoane fizice, investitori 

români sau străini) 

Valoare grant: 
100.000 euro și maximum 

valoarea alocării regionale 
pentru prezentul apel 
Pentru componenta de 

minimis: maximum de 
200.000 euro 
Contributie beneficiar - 

minim 50% 

12 

Sprijin 
acordat 
pentru 

cooperare 

orizontală şi 
verticală între 

actorii din 

lanţul de 
aprovizionare 
în sectoarele 

agricol şi 

pomicol 

(PROGRAMUL 

Promovarea 
cooperării între 

actorii locali, în 
scopul 
comercializării 

produselor 
agoalimentare 
prin intermediul 

lanțurilor scurte 
de aprovizionare. 

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și 
investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 

promovarea unor proiecte comune care implică cel 
puţin două entităţi care cooperează pentru: 
 Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de 

aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), 
şi/sau 
  Activităţi de promovare referitoare la 

crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi 
la piața locală deservită de acest lanț/aceste 

lanțuri. 
 
Buget : 
Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de 

Fermieri (persoane fizice și / 
sau entități cu formă de 

organizare juridică); 
Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici; 

Organizații 
neguvernamentale; Consilii 
locale; 

Unități școlare (inclusiv 
universitățile de profil), 
unitățile sanitare, de 

agrement și de alimentație 
publică. 
  Informatii suplimentare  
Agentia pentru 

30 aprilie 
2019 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

euro Finantarea Investitiilor 
Rurale  

https://www.afir.info/  

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 

13 

POIM/119/6/
1/Apel de 

proiecte 
pentru 

sprijinirea 
investiţiilor în 

capacităţi de 
producere 

energie 

electrică 
şi/sau 

termică din 

biomasă/biog
az şi energie 

geotermală 

 

Cresterea 

productiei de 
energie din 
resurse 

regenerabile mai 
putin exploatate 
(biomasa, biogaz, 

geotermal) 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei 
termice din biomasă şi biogaz (inclusiv 

instalația/echipamentele de producere a 
biogazului, care trebuie să fie legată/legate 
de centrala de producere energie); 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei 
termice pe bază de energie geotermală; 

 Realizarea/modernizarea reţelelor de 
transport și distribuţie a energiei 

termice (rețeaua termică) până la punctul 
de delimitare cu consumatorii, definit 
conform Legii nr. 325/2006 a serviciului 

public de alimentare cu energie termică; 
 Realizarea/modernizarea reţelelor de 

transport a energiei termice (rețeaua 

termică) - în producerea distribuită; 
 Realizarea lucrărilor de 

execuţie/modernizare a forajelor 
de exploatare și/sau reinjecție a 
apelor geotermale, respectiv a 

echipamentelor ce deservesc puţurile, 

Unitate administrativ 

teritoriala/ consiliu judetean, 
asociatie de dezvoltare 
intercomunitara 

 
Valoarea maxima a finanțării 
este de 15.000.000 euro 

Contributia minima pentru 
APL si ADI este de 2% 
 

Intensitatea măsurii de 
sprijin nu poate depăşi: 

- 80% din costurile 

eligibile ale 

proiectului, pentru 

microîntreprinderi și 

întreprinderile mici, 

inclusiv întreprinderi 

nou înființate; 

- 70% din costurile 

eligibile ale 

proiectului, pentru 

01.07.2019 

https://www.afir.info/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

instalaţiile de schimb de căldură şi 
instalaţiile de protecţie şi tratare a 

rezidurilor minerale legate exclusiv de apele 
geotermale, în conformitate cu standardele 
specifice în cazul energiei 

geotermale. Pentru pompele de caldură se 
vor avea în vedere prevederile Directivei 
2009/28/EC pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile de energie 
(anexa VII). 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor de producţie a energiei 

electrice (separat sau în cogenerare) din 
biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de 
producere a biogazului, care trebuie să fie 
legată de centrala de producere energie). 

 Realizarea şi/sau modernizarea 
capacităţilor de producţie a energiei 

electrice și/sau termice din biomasă şi 
biogaz (inclusiv  instalația de producere a 
biogazului, care trebuie să fie legată de 
centrala de producere energie; 

 
 Realizarea şi/sau modernizarea 

capacităţilor de producţie a energiei 
termice pe bază de energie geotermală; 

 Realizarea lucrărilor de 
execuţie/modernizare a forajelor 
de exploatare și/ sau reinjecție a 

apelor geotermale, respectiv a 
echipamentelor ce deservesc puţurile, 
instalaţiile de schimb de căldură şi 

instalaţiile de protecţie şi tratare a 
rezidurilor minerale legate exclusiv de apele 
geotermale, în conformitate cu standardele 

întreprinderile 

mijlocii; 

- 60% din costurile 
eligibile ale 
proiectului, pentru 

întreprinderile mari. 
Informatii suplimentare: 
Datele de contact pentru 
Direcția Regională 
Infrastructură Cluj-
Napoca 

Adresă: Str. Tache Ionescu, 
nr. 72, Cluj – Napoca, jud 
Cluj 

Persoană de contact: 
Carmen GALEA 
Tel: 0264 418 714 

Fax: 0264 481 110 
e-mail: 
 carmen.galea@fonduri-ue.ro 

mailto:carmen.galea@fonduri-ue.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

specifice în cazul energiei geotermale 

14 

Sprijin pentru 
prima 

împădurire și 
crearea de 
suprafețe 

împădurire 

(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Submăsura 

8.1) 

Acordarea de 

sprijin financiar 
pentru înființarea 
de plantaţii 

forestiere, 
respectiv 
realizarea de 

trupuri de pădure 
și perdele 
forestiere de 

protecție. 

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, după cum 

urmează: 
       Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere 

(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de 

elaborare a proiectului tehnic de împădurire - 
acordată pentru toți beneficiarii schemei, 
       Primă anuală (Prima 2), pentru o 

perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor 
de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere 
şi pentru compensarea pierderilor de venit 

agricol ca urmare a împăduririi – acordată în 
funcție de categoria de beneficiar și tipul de 
teren. 

Deţinătorii publici şi 

privaţi de teren agricol şi 
formele asociative ale 
acestora 

 
Informatii suplimentare: 
Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale  
https://bit.ly/2QnnHoS  
 

 

28 iunie 

2019, ora 
14 

15 Sprijin pentru 
investiţii în 

acţiuni 

preventive 
menite să 

reducă 

consecinţele 
dezastrelor 
naturale, 

evenimente-
lor adverse şi 
evenimente-

lor 
catastrofale – 

beneficiari 
publici 

(PROGRAMUL 
NAŢIONAL DE 

Creșterea 
capacităţii 
operaționale de 

prevenire a 
apariţiei 
epizootiilor şi 

combaterea 
acestora, inclusiv 
prin diminuarea 

timpului de 
reacţie din partea 

autorităţilor; 

Reducerea 
efectelor 
dezastrelor 

naturale, 
evenimentelor 

       investiţii în instalatii de dezinfecţie si 
dezinsecţie; 
       investiţii în cresterea capacităţii 

operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea 
acestora şi achiziţia de mijloace de transport a 
probelor; 

 achiziţii de camere frigorifice pentru 
depozitarea temporară a animalelor sălbatice 
ucise. 

Entități publice cu atribuții în 
domeniu sanitar-veterinar, 
autorități publice care au în 

administrare punctele de 
trecere a frontierei, 
autorități publice care au în 

administrare drumurile 
publice și 
administratori/ gestionari 

publici ai fondurilor 
cinegetice. 
 

Informatii suplimentare: 
https://portal.afir.info/infor  
matii_institutionale_dezbater
e_publica_documente_supus

e_dezbaterii_publice      
  Informatii suplimentare  

Apel 
nelansat  

https://bit.ly/2QnnHoS
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

DEZVOLTARE 
RURALĂ, 

Submăsura 
5.1) 
APEL 

NELANSAT 

adverse şi 
evenimentelor 

catastrofale 
asupra 
potenţialului de 

producţie 
agricolă. 

Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor 

Rurale  
https://www.afir.info/  
 

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  

16 Investiții în 
înființarea, 

îmbunătățirea 

sau 
extinderea 

serviciilor de 

bază locale 
pentru 

populația 

rurală, 
inclusiv 
pentru 

petrecerea 
timpului liber 

și pentru 

cultură și 
infrastructură 

asociată 
(PROGRAMUL 

NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE 

RURALĂ, 

Asigurarea unui 
nivel optim de 
biosecuritate și 

reducerea 
consecințelor 
asupra mediului 

înconjurător 

Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv 
cele a mijloacelor de tractare/transport și a 
altor facilități de ucidere a animalelo 

Consiliile Județene 
 
 

Buget  
Maxim 300.000 
Euro/proiect 

 
Informatii suplimentare: 
www.afir.info  

Informatii suplimentare  
Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor 

Rurale  
https://www.afir.info/  
 

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 , 

Apel 
nelansat  

https://www.afir.info/
mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
https://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Submăsura 
7.4) 

E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  

 

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

 

17 Programele 

de finanţare 
ale 

Ministerului 

pentru 
Românii de 
pretutindeni 

Sprijinirea 

activității 
românilor de 
pretutindeni prin 

acordarea de 
finanţări 
nerambursabile şi 

alte mijloace de 
sprijin financiar, 
în limita bugetului 

alocat, cu 
respectarea 
principiilor liberei 

concurenţe, 
eficacităţii 
utilizării fondurilor 

publice, 
transparenţei şi a 
tratamentului 

egal. 

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- 

păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor 
din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de 

mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre 
România şi comunităţile româneşti din afara 
graniţelor ţării. 

Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- 
păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a 
românilor, promovarea României şi a valorilor 

comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass- 
mediei de expresie românească din comunităţile 
româneşti de peste hotare. 

 
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea 
procesului de integrare a românilor care îşi au 

domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu 
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a 
românilor de pretutindeni şi formarea noii 

generaţii, care să reprezinte România şi interesele 
româneşti în străinătate. 
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei 

Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de 
pretutindeni. 

Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- 
sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului 
asociativ în comunităţile locuite de români şi 
solidaritatea pe care societatea civilă o generează 

în rândul comunităţilor de români. Președinția 
României la Consiliul Uniunii Europene -  (program 

Reprezentantul unei 

asociaţii, fundaţii, unităţi de 
cult, al unei categorii de 
organizaţii 

neguvernamentale ale 
românilor de pretutindeni 
sau a unei organizaţii 

internaţionale; 
Persoană fizică autorizată 
sau juridică de drept public 

sau privat din România sau 
din străinătate și care 
utilizează finanțări 

nerambursabile pentru 
derularea de proiecte sau 
acțiuni în sprijinul românilor 

de pretutindeni. 
 
Informatii suplimentare: 

http://www.mprp.gov.ro/we
b/documente-necesare-
depunerii-de-proiecte/  

Depunere 

continua  

mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

valabil numai pentru prima sesiune de finanțarea a 
anului 2019) – promovarea la nivel european a 

imaginii României și a expertizei românești la nivel 
de competențe specifice, creșterea vizibilității 
Președinției României, sprijinirea și promovarea 

valorilor comune europene la nivelul organizațiilor 
reprezentative ale românilor din afara granițelor 
țării în scopul respectării drepturilor românilor de 

pretutindeni și diseminării informațiilor privind 
oportunitățile disponibile în țările membre pentru 
toți cetățenii europeni. 

18 Cereri de 
candidatura 

pentru 

evenimentul 
„Saptamana 
Europeana a 

Regiunilor si 
Oraselor” 

 

Comitetul 
Regiunilor si 
Comisia 

Europeana au 
lansat cea de-a 
17-a editie a 

evenimentului 
„Saptamâna 
europeana a 

regiunilor si 
oraselor”(EWR
C), manifestare 

declarata cel 
mai mare 
eveniment 

institutional la 
nivel european 
(7.000 de 

participanti 
anul trecut), 
care va avea 
loc la Bruxelles, 

în perioada 7 – 
10 octombrie 
2019. 

Tipurile de evenimente la care se poate 
depune o candidatura: 
 sesiuni de discutii EURegions; 

 dezbateri sub forma întâlnirilor 
întrebari/raspunsuri pe teme propuse; 

 laboratoare participative; 

 ateliere si mese rotunde; 
 expozitii; 
 degustari de produse traditonale 

locale/regionale 
 
 

 
Informatii suplimentare: 
http://uncjr.ro/oportunitate/Lansarea-cererilor-de-

candidatura-pentru-evenimentul-Saptamana-
Europeana-a-Regiunilor-si-Oraselor-editia-a-17-a-7-
10-octombrie-2019-840  

Sunt invitate sa-si prezinte 
candidatura pentru 
participare administratiile 

locale, judetene si regionale, 
structurile de tip GECT, 
universitatile, mass-media, 

companiile, alte entitati 
publice si private din Europa, 
etc.; se poate participa în 2 

feluri: a) prin organizarea 
unor parteneriate regionale 
si b) individual, ca entitate 

considerata partener al 
evenimentului, prin 
organizarea oricarui tip de 

activitate din cele 6 
enumerate mai sus. 

29 martie 
2019 

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

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Editia 2019 se va 

desfasura sub 

titlul generic: 

„Regiunile si 

orasele: piloni ai 

viitorului Uniunii 

europene”. 

Programul oficial 

al evenimentului 

va fi conceput în 

jurul prioritatilor 

tematice 

identificate printr-

un sondaj public 

online realizat 

pâna la 18 

ianuarie 2019. 

19 Educație, 
burse, 

ucenicie şi 

antreprenoria
-tul tinerilor – 

Apel de 

proiecte în 
domeniul 

învăţământu-

lui 
preuniversitar 
(GRANTURILE 

SEE ŞI 

GRANTURILE 
NORVEGIENE

) 

Dezvoltarea 
capitalului uman 
şi a bazei de 

cunoștințe în 
România 

În învăţământul preuniversitar, proiectele constau 
în activități de învăţare (mobilități) pentru experții 
educaționali care lucrează în instituții de 

învăţământ, responsabile de susținerea creșterii 
calităţii educației în școli. 
Activităţile de învăţare focalizate asupra 

democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru drepturile 
omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus 
în cadrul procesului de evaluare. 

Valoare grant:  
Între 1.500 
euro și 27.000 

Inspectoratele Şcolare 
Judeţene (ISJ) 
Casele Corpului Didactic 

(CCD) 
Centrele Județene de 
Resurse şi Asistenţă 

Educaţională (CJRAE) din 
Romania 
Acestea vor aplica pentru 

experţii lor educaţionali: 
inspectorii şcolari, formatorii 
de profesori şi consilierii. 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.eea4edu.ro/   

3 mai 

2019, ora 

13:00 

http://www.eea4edu.ro/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

20 Educație, 
burse, 

ucenicie şi 
antreprenoria
tu l tinerilor – 

Apel de 
proiecte în 
domeniul 

învățământul
ui profesional 

și tehnic 

(GRANTURILE 
SEE ŞI 

GRANTURILE 

NORVEGIENE
) 

Dezvoltarea 
capitalului uman 

şi a bazei de 
cunoștințe în 
România 

       Proiecte de cooperare şi mobilitate în 
domeniul învățământului profesional și tehnic 

       Mobilitate (activitate obligatorie) Pot fi 
organizate următoarele tipuri de activități: job 
shadowing, vizite de studiu, seminarii în instituții 

similare din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein). 
       Activități de follow-up 

       Elaborarea de noi curricula opționale, 
metode de predare specifice și materiale de 
predare/consiliere pe tema incluziunii și mediului 

multicultural, educație privind drepturile omului, 
participare activă și cetățenie, abordare didactică 
centrată pe elevi etc.; 

       Testarea și implementarea de practici 
inovatoare sau de principii directoare în domeniul 
de furnizare de servicii sau în domeniile 

democrației, drepturilor omului, cetățeniei și a 
incluziunii sociale în școli; 
       Elaborarea de noi cursuri de formare 

profesională pentru profesori; 
       Participarea la sesiuni de învățare reciprocă 

și întâlniri cu beneficiarii din proiecte similare; 

       Activități care să faciliteze recunoașterea și 
validarea cunoștințelor și a competențelor 
dobândite în urma mobilității în scop educațional 
(dacă este posibil). 

Unităţi de învăţământ din 
Învăţământul Profesional şi 

Tehnic 
 
Valoare grant   

Între 24.000 
euro și 35.000 
euro 

 
Informatii suplimentare: 
http://www.eea4edu.ro/ 

3 mai 

2019, ora 

13:00 

21 Educație, 
burse, 

ucenicie şi 
antreprenoria
-tul tinerilor – 

Apel de 

proiecte în 
domeniul 

Incluziunea 
copiilor 

romi în școală 

În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, 
proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să 

fie depuse şi implementate consorţii 
compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli, 
cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare. 
proiecte vor răspunde nevoii de creştere a 

capacităţii de organizare a instituţiilor/organizaţiilor 
de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi. 
Proiectele vor facilita: 

ONG-uri din România sau 
instituţiile publice din 

România active în domeniul 
incluziunii copiilor romi în 
şcoală. 
Acestea pot candida numai 

în 
numele unui consorţiu. 
Partenerii eligibili în 

3 mai 

2019, ora 

13:00 

http://www.eea4edu.ro/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

incluziunii 
copiilor romi 

în şcoală 

(GRANTURILE 
SEE ŞI 

GRANTURILE 
NORVEGIENE 

       formarea profesorilor în domenii precum: 
promovarea unei şcoli inclusive şi învăţarea într-un 

mediu multicultural, 
democraţie, toleranţă, antidiscriminare etc.; 
       organizarea de activităţi de învăţare pentru 

părinţii romi şi neromi; 
       organizarea activităţilor extra-curriculare 

pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii 

incluziunii şi competenţelor lor sociale. 

consorţiu: şcolile româneşti 
care au înscrişi minimum 

20% copii romi fiecare. 
 
Informatii suplimentare: 

http://www.eea4edu.ro/ 

22 Educație 

incluzivă 
pentru copii și 

tineri în 

situații de risc 

(GRANTURILE 
SEE ŞI 

GRANTURILE 
NORVEGIENE 

Apelul vizează 

creșterea gradului 
de incluziune 
socială a copiilor 

și tinerilor din 
România și va 
finanța proiecte 

care vor contribui 
la asigurarea  
accesului 

acestora la o 
educație de 
calitate, echitabilă 

și incluzivă, în 
raport cu nevoile 
fiecăruia. 

       Măsuri de sprijin pentru combaterea și 

prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a 
școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul 
educațional, din categoria măsurilor de prevenire, 

intervenție și 
compensare, centrate pe școală, ca motor al unei 
educații de calitate, echitabile și incluzive. 

       Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu 
CES și/sau dizabilități. 
       Activități specifice de îmbunătățire a calității, 

relevanței și accesibilității învățământului 
profesional și tehnic, orientate în direcția prevenirii 
abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii. 

       Activități de îmbunătățire a infrastructurii 
educaționale și/sau sociale, justificate în raport cu 
nevoile din aria de implementare a proiectului și cu 

măsurile de sprijin adresate grupurilor țintă 
principale 
       Sprijin material direcționat către 

îmbunătățirea participării și performanței școlare, a 
sănătății și nutriției copiilor și tinerilor. 
       Acțiuni și campanii de informare și 

conștientizare pe teme legate de promovarea 
educației incluzive. 
       Studii, analize, strategii, planuri de acțiune 

etc. pentru fundamentarea și/sau evaluarea 

impactului măsurilor de combatere și prevenire a 

Promotori pot fi: 

Ministere de resort din 
domeniul educației sau social 
și agenții, structuri/alte 

organisme aflate în 
subordinea/coordonarea 
acestora; 

Instituții publice de 
învățământ (ISCED 0-3), din 
rețeaua școlară națională; 

Centre județene de resurse 
și asistență educațională 
(inclusiv la nivelul Mun. 

București); 
Autorități publice locale 
(consilii județene, consilii 

locale), inclusiv instituții 
publice cu personalitate 
juridică din subordinea 

acestora, cu atribuții în 
domeniul educației de nivel 
preuniversitar și al incluziunii 

sociale; 
Alte entități de drept public 
cu atribuții în domeniul 
proiectului; 

Organizații 

4 aprilie 

2019 

http://www.eea4edu.ro/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și/sau 
de promovare a educației incluzive. 

 Activități de transfer de bune practici cu entități 
din Norvegia, în oricare din ariile de intervenție de 
mai sus. 

neguvernamentale. 
Parteneri pot fi: 

entități publice, de tipul celor 
menționate cu titlu indicativ 
ca fiind eligibile și în calitate 

de promotori; organizații 
neguvernamentale, inclusiv 
grupuri de acțiune locală 

(GAL); asociații ale 
autorităților locale. 
 

Informatii suplimentare: 
http://www.eea4edu.ro/ 

23 RO – Energie 

Creșterea 
capacității de 

a furniza 

energie 
regenerabilă 

(GRANTURILE 

SEE ŞI 
GRANTURILE 
NORVEGIENE

) 

Susținerea 

investițiilor în 
hidroenergie, 
energie 

geotermală și alte 
surse de energie 
regenerabilă 

Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza 

energie regenerabilă – Hidroenergie 
Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza energie 
regenerabilă – Energie geotermală 

Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza energie 
regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă 
 

Valoare grant: 
Între 200.000 euro şi 2.000.000 
euro 

Orice entitate, privată sau 

publică, comercială sau non- 
comercială și organizații non- 
guvernamentale recunoscute 

ca persoane juridice în 
România 
Parteneri eligibili: 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau non- 
comercială recunoscută ca 

persoană juridică în Norvegia 
sau România 
 

Informatii suplimentare: 
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-

norway-
grants/Programmes/renewea
ble-energy/romania/res-
calls/  

14 martie 

2019, ora 
14 

24 RO – Energie Susținerea 
investițiilor în 

hidroenergie, 

Investiţii în hidroenergie, energie geotermală și 
alte surse regenerabile de energie 

 

IMM-uri și ONG-uri (inclusiv 
întreprinderi sociale ce 

realizează activități 

7 mai 2019  

http://www.eea4edu.ro/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen 

limită 

Schemă de 

Granturi Mici 

GRANTURILE 
NORVEGIENE 

energie 
geotermală și alte 

surse de energie 
regenerabilă 

Valoare grant: 
Între 50.000 

euro şi 
200.000 euro  
Informatii suplimentare: 

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

economice) 
Parteneri eligibili: 

Orice entitate, privată sau 
publică, comercială sau non- 
comercială recunoscută ca 

persoană juridică în Norvegia 
sau România 

25 Uniunea 

Europeană  

Granturi 
pentru 

acțiunile de 
informare și 
promovare 

referitoare la 
produsele 

agricole puse 

în aplicare pe 
piața internă 

și în țările 

terțe 

Creşterea 

competitivităţii 
sectorului agricol 
al Uniunii 

gestionarea proiectului, 

       relaţii publice, 
       site, platforme de comunicare socială, 
       publicitate, 

       instrumente de comunicare, 
       evenimente (standuri la târguri comerciale, 

seminarii, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de 

formare pentru comerţ/bucatari, activităţi în şcoli, 
campanii săptămânale în restaurante, sponsorizare 
de evenimente, vizite de studiu în Europa) 

 
Buget: 
30% în cazul programelor simple pe piaţa internă 

20% în cazul programelor simple în ţările terţe. 
Informatii suplimentare: 
Comisia Europeană  

http://ec.euro  pa.eu/research/participants/  
portal/doc/call/agrip/simple-  012019/1842644-
agriprod-  call- document- simple- 19_ro.pdf   

Organizații profesionale sau 

interprofesionale stabilite 
într- un stat membru și 
reprezentative pentru 

sectorul sau sectoarele în 
cauză în statul membru 
respectiv 

Organizații de producători 
sau asociații de organizații 
de producători 

Organisme din sectorul 
agroalimentar care au ca 
obiectiv și obiect de 

activitate acțiuni de 
informare și de promovare 
pentru produse agricole și 

care au fost însărcinate de 
statele membre să 
îndeplinească misiuni de 

serviciu public clar definite în 
acest sector 

16 aprilie 

2019 

26 Uniunea 

Europeană 

Reţele de 
planificare a 

acţiunii – 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 
oraşelor de a 
gestiona politicile 

urbane durabile 
şi, mai precis, de 
a elabora planuri 

  Îmbunătăţirea capacităţilor oraşelor de a gestiona 

politicile şi practicile urbane durabile într-un mod 
integrat şi participativ; 
       îmbunătăţirea planificării durabile strategice 

urbane şi a planurilor de acţiune în orase; 
       îmbunătăţirea implementării strategiilor 

urbane durabile şi a planurilor de acţiune în oraşe; 

Administraţii publice locale 

urbane, zone metropolitane, 
agenţii de dezvoltare, etc. 
Diferite părţi interesate, 

precum consiliile judeţene 
sau administraţiile 
naţionale/regionale, 

17 aprilie 

2019  

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
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URBACT III integrate de 
acţiune urbană 

       creşterea accesului la cunoştintele tematice 
URBACT şi împărtăşirea know- how-ului cu privire 

la dezvoltarea urbană durabilă pentru practicanţii şi 
factorii de decizie de la toate nivelurile (UE, 
naţional, regional şi local). 

 
Informatii suplimentare: 
Comisia Europeana 

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-
networks-now-open        

respectiv universităţi şi 
centre de cercetare, pot fi 

implicate în proiectarea şi 
implementarea proiectului, 
dacă acţiunile vizează 

interesul oraşelor. 
Reţelele de planificare a 
acţiunii reunesc până la 10 

parteneri din diferite ţări 
europene pentru a împărtăşi 
experienţa şi pentru a învăţa 

unul de la celălalt. Partenerii 
vor elabora un Plan Integrat 
de Acţiune şi vor avea 

posibilitatea de a testa 
câteva soluţii la scară mică în 
oraşele lor. 

27 Uniunea 
Europeană  

Europa pentru 

cetățeni  

Întelegerea de 
către cetăţeni a 
Uniunii, a istoriei 

şi diversităţii 
acesteia 
Promovarea 

cetăţeniei 
europene şi 
îmbunătăţirea 

condiţiilor de 
participare civică 
şi democratică la 

nivelul Uniunii. 

1. „Memoria europeană” 
Priorităţi tematice pentru cererile din anii 2019- 
2020: 

-  Comemorarea evenimentelor majore care au 
schimbat cursul istoriei europene recente; 
- Societatea civilă şi participarea civilă în 

cadrul regimurilor totalitare; 
- Antisemitism, anti-ţiganism, xenofobie, 
homofobie şi alte forme de intoleranţă: ce 

învăţaminte tragem pentru prezent; 
-  Tranziţia democratică şi aderarea la Uniunea 
Europeană. 

2. „Implicarea democratică şi participare 
civică” (3 măsuri): 
-  infrăţiri între oraşe/comune, 
-  reţele de orașe/comune şi 

- proiecte ale societăţii civile. 
Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019- 
2020: 

Entităţi publice sau 
organizaţii non-profit care au 
personalitate juridică din 

statele membre ale UE, 
Albania, FYROM, Bosnia- 
Hertegovina, Kosovo, 

Muntenegru şi Serbia sau din 
alte state care încheie 
acorduri bilaterale cu UE în 

vederea participării 
 
Informatii suplimentare : 

 
https://europapentrucetaten 
i.eu/stiri/114-aplicatii-
deschise- pentru-2019- la- 

componente-simasuri-ale-
programului      

Pentru 
Măsura 
2.2 Rețele de 

orașe 
- 
1 martie 

2019 
1 
septembri e 

2019 
 
Pentru 

Măsura 2.1 
Înfrățire între 
localități și 
Măsura 2.3 

Proiectel e 
societății civile 
- 

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
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- Să dezbatem viitorul Europei şi să ne ridicăm 
împotriva euroscepticismului; 

-  Promovarea solidarităţii în perioade de criză; 
-   Promovarea dialogului intercultural şi a 
întelegerii reciproce şi combaterea stigmatizării 

migranţilor şi a grupurilor minoritare. 

1 
septembrie 

2019 

28 RO-CULTURA 

Susținerea 

expozițiilor 
inovative cu 

bunuri 

culturale 
mobile 

restaurate 

(MECANIS-
MUL 

FINANCIAR 

AL SPAŢIULUI 
ECONOMIC 
EUROPEAN 

2014-2021) 

Îmbunătățirea 
managementului 

patrimoniului 
cultural 

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

analizele de laborator; 

-  elaborarea și depunerea spre avizare a 

documentației de clasare a bunurilor culturale; 

-   activități de conservare, restaurare, protejare și 

punere în valoare a bunurilor culturale; 

-    activități de formare/ dezvoltare profesională a 

membrilor echipei de proiect, prin activități de 
instruire formală și non-formală, observare directă 
la locul de muncă (job shadowing, mentorship 

etc.), vizite de studiu etc.; 

-    amenajarea (inclusiv lucrări de amenajare/ 

reamenajare fără autorizație de construire) de 
expoziții inovative, de bază sau temporare, a 
bunurilor culturale conservate/ restaurate, inclusiv 

prin utilizarea noilor tehnologii; 

-     organizarea de programe culturale în legătură 

cu bunurile culturale conservate/ restaurate; 

-    realizarea de prezentări specifice în cadrul unor 

evenimente științifice de specialitate (sesiuni de 

comunicări, colocvii etc.); 

-    valorificarea științifică a bunurilor culturale 

Instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 

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

calitatea de proprietar sau 
deține un alt drept real 
asupra bunurilor culturale 

mobile care urmează a fi 
restaurate, clasate și expuse 
în cadrul proiectului 

Parteneri de proiect din 
România: 
organizație 

nonguvernamentală; 
societate comercială; 
societate cooperative; 

instituție publică de cultură 
(muzeu, teatru, operă, 
operetă, filarmonică, 

bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.); 
instituție de cercetare; 

instituție de învățământ. 
B. Parteneri de proiect din 
statele donatoare: 
orice entitate publică sau 

privată, comercială sau 
necomercială, inclusiv 
organizații 

3 mai 

2019, ora 

23:59 
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conservate/ restaurate, de exemplu, prin 
publicarea de lucrări științifice (articole, studii, 

cercetări etc.); 

- activități de dezvoltare a publicului și creșterea 

numărului de participanți la activitățile culturale. 

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile dacă solicitantul justifică 
necesitatea derulării lor în scopul implementării 
proiectului în condiţii optime, respectând 

obiectivele și rezultatele Programului. 

nonguvernamentale 
 

Buget  
Minim 50.000 Euro 
Maxim 

130.000 Euro 
 
Informatii suplimentare: 

 
https://www.ro-
cultura.ro/ape 

luri/management-
patrimoniu/lansare-apel-1-2    

 

https://www.ro-cultura.ro/ape%20luri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2
https://www.ro-cultura.ro/ape%20luri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2
https://www.ro-cultura.ro/ape%20luri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2
https://www.ro-cultura.ro/ape%20luri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2
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