


 
PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR 

PAGINA 1 DIN 11                                                                                               10 NOIEMBRIE 2020  
  

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și  
Guvernul 
României 

Consolidarea 
capacităţii 
unităților de 
învățământ de stat 
în vederea 
gestionării situației 
de pandemie 
generată de virusul 
SARS-COV-2  
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 9, OS 
9.1) 
 
 
 
 
NOU! 
 
 
 

Asigurarea 
disponibilității 
echipamentelor/ 
dispozitivelor de 
protecţie medicală 
şi asigurarea 
condițiilor igienico-
sanitare minime 
necesare, astfel 
încât se impune 
dotarea 
corespunzătoare a 
unităților de 
învățământ de stat 
în vederea 
obținerii capacității 
adecvate de 
gestionare a crizei 
sanitare, prin 
diminuarea riscului 
de propagare a 
infecției cu SARS 
– COV – 2 în 
sistemul public de 
educație 
preuniversitară și/ 
sau universitară 

Unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, cu 
condiția ca acestea să aibă 
personalitate juridică pentru 
încheierea de contracte de 
achiziție publică în condițiile 
legii; 
instituțiile de învățământ 
superior de stat pentru 
studenții care îndeplinesc 
criteriile pentru a beneficia de 
burse sociale de stat și burse 
sociale ocazionale; 
autoritățile publice locale 
pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat de pe 
raza unității administrativ 
teritoriale; 
parteneriatul dintre autoritățile 
publice locale și unitățile de 
învățământ preuniversitar de 
stat; 
parteneriatele dintre 
inspectoratele școlare și 
unitățile de învățământ. 
 

1. Dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu: 
– echipamente de protecție/ 

dispozitive medicale, în special, dar 
fără a fi limitate la: măști de 
protecție, dezinfectanți, 
combinezoane, aparatură destinată 
dezinfecției și sterilizării aerului de 
tipul nebulizatoarelor; 

– containere sanitare mobile destinate 
asigurării condițiilor igienico-sanitare 
minime necesare pentru prevenirea 
și diminuarea răspândirii potențiale 
a infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

2. Dotarea instituțiilor de învățământ 
superior de stat cu echipamente de 
protecție/ dispozitive medicale, în special, 
dar fără a fi limitate la: măști de protecție, 
dezinfectanți, combinezoane, aparatură 
destinată dezinfecției și sterilizării aerului 
de tipul nebulizatoarelor. Pentru acțiunile 
de acest tip, echipamentele de protecție 
de uz personal sunt eligibile exclusiv în 
beneficiul studenților care îndeplinesc 
criteriile pentru a beneficia de burse 
sociale de stat și burse sociale 
ocazionale. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
investițiilor 
propuse 
pentru o 
unitate de 
învățământ: 
maxim 
250.000 euro 
 

0% 15 ianuarie 
2020 

https://mfe.go
v.ro/poim-
lanseaza-
ghidul-de-
accesare-a-
fondurilor-
pentru-
consolidarea-
capacitatii-
unitatilor-de-
invatamant-
de-stat-in-
vederea-
gestionarii-
situatiei-de-
pandemie-
generata-de-
virusul-sars-
cov-2/ 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 

Proiecte de 
cooperare în 
învăţământul 
universitar 

 

(GRANTURILE SEE 
2014-2021) 

 

NOU! 

Modernizarea/ 
inovarea 
curriculumului, 
schimbul de bune 
practici în ceea ce 
priveste metodele 
de predare şi 
organizarea de 
mobilitati de scurtă 
durată pentru 
studenţi şi cadrele 
didactice 

Instituţii de învăţământ 
universitar (universităţi) din 
România acreditate, care 
deţin o Cartă Erasmus pentru 
Învăţământul Universitar 
(ECHE) 

 

 

Institutiile de învătământ 
universitar din Statele 
Donatoare sunt încurajate să 
participe în calitate de 
parteneri în proiecte de 
cooperare cu universități din 
România 

- Proiecte de Cooperare Strategică  
 
- Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni 
 
 
Domenii de sprijin: 
 
− Cooperare şi parteneriate între educaţie şi 
lumea muncii  
− Mobilităţi de învăţare de scurtă durată a 
studenţilor şi a personalului între Statele 
Donatoare şi Statele Beneficiare 
 − Îmbunătățirea calității și relevanței educației 
și formării 
− Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice  
 

Proiecte încurajate prin acordarea în cadrul 
evaluării a unor puncte de prioritate: 

a) vizează incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile (incluzând populaţia de etnie 
roma),  

b) vizează democraţia si cetăţenia activă,  

c) îşi propun să realizeze o sinergie cu 
proiecte aprobate în cadrul Programelor: 
Cercetare, Dezvoltarea afacerilor, Inovare şi 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie 
Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau 
Securitate Energetică,  

d) îşi propun să dezvolte practici si 
instrumente inovatoare de invătare/predare în 
era digitală (ex. dezvoltarea de platforme 
educationale online/ metode de învăţare la 
distanţă destinate studenţilor şi cadrelor 
didactice, etc.). 

Minim 20.000 
euro 

 

Maxim 
200.000 euro 

0% 15 
februarie 
2021, ora 
13.00 

http://www.ee
a4edu.ro/wp-
content/uploa
ds/2020/11/Ap
el_Coop_HE_
2020_RO_revi
sed.pdf  

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Norvegia, 
Islanda, 
Liechtenstein 

Apel la propuneri 
de proiecte de 
mobilitate în 
învăţământul 
superior 2020  

 

(GRANTURILE SEE 
2014-2021) 

 

 

NOU! 

Stimularea 
mobilităţii de 
învăţare a 
studenţilor şi a 
personalului între 
România şi 
Statele Donatoare 

Cooperare şi 
parteneriate între 
educaţie şi lumea 
muncii 

 

Instituţii de învăţământ 
superior (universităţi) din 
România acreditate, care 
deţin o Cartă Erasmus pentru 
Învăţământul Superior (ECHE) 

• Mobilitatea studenților - permite 
studenților din universitățile din România 
să întreprindă o perioadă de studiu de la 
3 la 12 luni (în același an universitar) sau 
o perioadă de stagiu de 2 până la 12 luni 
(în același an universitar) într-unul statele 
donatoare. Reciproc, permite studenților 
din universitățile statelor donatoare să 
efectueze un studiu sau o perioadă de 
stagiu în aceeași durată și condiții de mai 
sus (în același an universitar) în instituții 
românești. Perioadele de mobilitate pot fi 
combinate (studiu+stagiu). 

 

• Mobilitatea personalului  
 

– misiuni de predare cu o durată cuprinsă 
între 2 zile și 2 săptămâni pentru 
personalul didactic din universitățile 
românești într-un stat donator și reciproc 
(minim 8 ore de predare pe săptămână). 
De asemenea personalul dintr-un stat 
donator ar putea preda în România.  

– mobilități de formare cu scopul de a 
participa la seminarii, ateliere, cursuri de 
instruire, vizite de studiu, job shadowing.  
Durata este între 2 zile și 2 săptămâni. 

Minim 1.500 
euro 

 

Maxim 
500.000 euro 

0% 15 ianuarie 
2021, ora 
13.00 

http://www.ee
a4edu.ro/wp-
content/uploa
ds/2020/10/A
PEL_MOB_H
E_RO_2020.p
df  

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/10/APEL_MOB_HE_RO_2020.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

IMM sau IMM în 
parteneriat cu ITT 
pentru investiţii de 
transfer tehnologic  
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
PI 1.1, Operațiunea 
C) 
 
 
APEL NELANSAT 

Creşterea inovării 
în firme prin 
susţinerea 
entităților de 
inovare şi transfer 
tehnologic în 
domenii de 
specializare 
inteligentă 

A. Întreprinderile mici și 
mijlocii, cu condiția bugetării 
cheltuielilor de transfer 
tehnologic aferente proiectului 
și respectiv colaborării în 
vederea realizării acestora pe 
perioada de implementare a 
proiectului cu o enitate de 
inovare și transfer tehnologic 
autorizată provizoriu/ acreditat 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. În acest caz 
ITT este considerat beneficiar 
indirect de ajutor de minimis. 

B. Parteneriatul dintre o 
întreprindere mică sau mijlocie 
și o enitate de inovare și 
transfer tehnologic pentru 
implementarea proiectului. In 
acest caz, atât IMM cât și ITT 
sunt beneficiari direcți de 
ajutor de minimis. 

• Investiții în active corporale 
 

• Investiții în active necorporale 
 

• Investiții în realizarea de instrumente de 
comercializare on-line a serviciilor/ 
produselor proprii ale IMM.   
 

• Investiţii de dezvoltare experimentală 
 

• Investiţii în alte activităţi de inovare 
 

• Investiţii în activităţile de realizare a 
produsului (bun sau serviciu) sau 
procesului 

 
 

Minimum 
25.000 euro 
 
Maxim 
200.000 euro 

Minim 10% Apel 
nelansat 

http://regio-
adrcentru.ro/1
-consolidarea-
cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice-si-
a-inovarii/ 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Economia sănătății 
și echitatea în 
accesul la servicii 
și tehnologii 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, OS 4.8) 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Îmbunătățirea 
nivelului de 
competențe al 
profesioniștilor din 
sectorul medical. 

Autorități publice singure sau 
în parteneriat cu actori 
relevanți: 
 
alte autorități publice centrale 
și locale,  
universităţi,  
ONG-uri, 
Universități publice de 
Medicină și Farmacie, 
Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali,  
Ministerul Sanatatii, 
autorităţile de sănătate 
publică,  
institutele şi instituţiile 
medicale 

Tipurile de activități/ subactivități eligibile care 
vor fi finanțate în contextul acestui apel de 
proiecte sunt cele care vizează acordarea de 
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a: 
 
• profesioniștilor din autoritățile și instituțiile 

publice din domeniul sănătății şi/ sau 
 
• personalului implicat în furnizarea de 

servicii medicale şi/ sau  
 

• specialiștilor implicați în furnizarea de 
servicii conexe actului medical prin 
furnizarea de programe de formare 
inclusiv 

 
- programe postuniversitare de 

formare profesională continuă şi/sau 
 

- programe postuniversitare de 
educație permanentă 

 
- participare la schimburi de 

experiență/ de bune practici și 
pentru dezvoltarea şi 
implementarea de instrumente, 
soluții sau mecanisme de evaluare 
a nevoilor şi/sau a performanței 
serviciilor medicale. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a unui 
proiect:  
 
3.000.000 
euro 

Variabilă Apel 
nelansat 

http://mfe.gov.
ro/consultare-
publica-pocu-
ghidul-
economia-
sanatatii-si-
echitatea-in-
accesul-la-
servicii-si-
tehnologii/   

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-economia-sanatatii-si-echitatea-in-accesul-la-servicii-si-tehnologii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
doctoranzi și 
cercetători 
postdoctorat  

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.13) 

 

APEL NELANSAT 

Creșterea ratei de 
participare a 
studenților 
doctoranzi la 
programele din 
cadrul 
parteneriatelor 
nou 
înființate/dezvoltat
e care să faciliteze 
inserția pe piața 
muncii a 
absolvenților și 
crearea de 
parteneriate noi 
între instituțiile de 
învățământ 
superior și 
sectorul privat, 
respectiv actori din 
domeniul 
cercetării și 
inovării 

Instituții de învățământ 
superior publice şi private, 
acreditate; 

Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Române; 

Şcoli doctorale şi graduale cu 
personalitate juridică, inclusiv 
parteneriate intre acestea și 
sectorul privat/ centre de CDI; 

Academia Română. 

În cadrul acestui apel de 
proiecte este obligatorie 
includerea în parteneriat a cel 
puțin uneia dintre categoriile 
de organizații detaliate mai 
jos: 

Angajatori; 

Asociații profesionale; 

Camere de comerț și 
industrie; 

Instituții și organizații membre 
ale Pactelor Regionale și 
Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială. 

 

• Consolidarea parteneriatelor dintre 
universități și actorii din domeniul 
cercetării şi inovării pentru stimularea 
dezvoltării de noi programe de studii 
doctorale şi postdoctorale, cu aplicații 
directe în economie, în special în 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv şi în domeniile de specializare 
inteligentă, inclusiv prin furnizarea de 
sprijin financiar pentru doctoranzi și 
sprijinirea cercetătorilor pentru a se 
implica în cercetarea postdoctorală; 
 

• Activități de cercetare şi de colaborare în 
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători 
în scopul asigurării complementarității cu 
sectoarele economice cu potențial 
competitiv şi cu domeniile de specializare 
inteligentă, în sprijinul internaționalizării 
învățământului terțiar; 
 

• Crearea unui sistem de informare 
coordonată, în ambele sensuri: de la 
companii către sectorul privat către 
instituțiile de învățământ superior privind 
nevoile lor de instruire, precum și de la 
instituțiile de învățământ către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor 
sectorului privat la nivel regional/ local. 

Maxim 
1.500.000 
euro 

0% Apel 
nelansat 
 
 
 

http://mfe.gov.
ro/consultare-
publica-apel-
pocu-pentru-
sprijinirea-
doctoranzilor-
si-
cercetatorilor/ 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-apel-pocu-pentru-sprijinirea-doctoranzilor-si-cercetatorilor/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și  
Guvernul 
României 

Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate - Apel B 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS 
4.1) 
 
 
 
 

Promovarea 
măsurilor de 
conservare a 
biodiversităţii în 
conformitate cu 
Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru 
Natura 2000, 
Strategia 
Europeană pentru 
Biodiversitate 
2020 şi cu 
Strategia 
Naţională şi Planul 
de Acţiune pentru 
Conservarea 
Biodiversităţii 
2014 – 2020 

ANANP 
 
Instituţia/ structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea / asigurarea 
managementului ariei 
protejate, singură sau în 
parteneriat cu: 
 
 
 
organizaţii neguvernamentale 
(asociaţii şi fundaţii); 

institute de cercetare;  

universităţ/ muzee - care să 
aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii;  

autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/ locale/ alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/ locale. 

 

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

• Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară;  

• Reducerea efectelor presiunilor 
hidromorfologice la nivelul cursurilor de 
apă în vederea protecţiei biodiversităţii 
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 
lucrările de barare transversală a 
cursului de apă, restaurarea zonelor 
umede, restaurarea albiei şi a reliefului 
din lunca inundabilă a corpurilor de apă 
etc.); 

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

• Alte tipuri de măsuri similare, conform 
planurilor de management. 

Maxim 
10.000.000 
euro/ proiect 

Variabilă 31 
decembrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.
ro/poim-175-
milioane-euro-
pentru-
protectia-si-
conservarea-
biodiversitatii-
si-refacerea-
ecosistemelor-
degradate/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

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

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, 
O.S. 4.1) 

 

Creşterea gradului 
de protecţie şi 
conservare a 
biodiversităţii şi 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate 

Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate 

Structura care este 
responsabilă pentru 
administrarea/ asigurarea 
managementului ariei 
protejate 

ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) 
care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia 
mediului şi/sau protecţia 
naturii 

Institute de cercetare/ 
universităţi/ muzee care au în 
actul constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii  

Autorităţi ale administraţiei 
publice centrale/ locale/ alte 
structuri în coordonarea/ 
subordonarea autorităţilor 
centrale/ locale 

Elaborarea planurilor de management/ 
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor 
de acţiune pentru ariile naturale protejate 
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru 
speciile de interes comunitar care nu sunt 
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute 
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările ulterioare) 

Valoarea 
maximă a 
proiectului:  
5.000.000 
euro 

0% 31 
decembrie 
2021 

http://mfe.gov.
ro/poim-
ghidul-pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
elaborarea-
planurilor-de-
management-
seturilor-de-
masuri-de-
conservare-
planurilor-de-
actiune-
pentru-ariile-
naturale-
protejate-si-
pentru-
speciile-de-in/ 

http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
pregătirea 
proiectelor de 
infrastructură în 
domeniul 
specializării 
inteligente 
 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ 2014-
2020, AP 1, OS 1.1, 
Acțiunea 1.1.1) 
 
 
 
 
 

Întărirea 
capacității 
beneficiarilor de 
proiecte finanțate 
din FESI de a 
pregăti şi de a 
implementa 
proiecte mature 

Agențiile pentru dezvoltare 
regională 

Grupul țintă este format din 
entitățile care pot fi beneficiari 
de sprijin prin intermediul 
schemei de ajutor de 
stat/minimis administrată de 
fiecare ADR, și anume: 

• unitățile administrativ 
teritoriale locale/județene 
în parteneriat cu 
universități, institute de 
cercetare, ONG-uri, alte 
entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderi/întrepri
nderi mici, mijlocii și 
mari; 

• parteneriate între 
universități, institute de 
cercetare, ONG-uri, alte 
entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderile 
și/sau întreprinderile 
mici, mijlocii și mari;  

• universități;  
• institute de cercetare;  
• organizații 

neguvernamentale 
(ONG-uri); 

• entități publice sau 
private de cercetare-
dezvoltare-inovare; 

• microîntreprinderi; 
• întreprinderi mici, mijlocii 

și mari. 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
aferente proiectelor de specializare inteligentă 
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii 
generale: 

• să vizeze cel puțin unul dintre domeniile 
de specializare inteligentă cuprinse în 
Strategiile de Specializare Inteligentă 
elaborate la nivelul unei regiuni; 

• să fie rezultatul unui proces de 
preselecție sau al procesului de 
descoperire antreprenorială desfășurat la 
nivel regional; 

• să aibă valoarea estimată totală, fără 
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 
cuprinsă între 5.000.000 euro și 
25.000.000 euro pentru proiectele 
depuse de parteneriate între universități, 
institute de cercetare, ONG, alte entități 
publice sau private de cercetare-
dezvoltare-inovare, microîntreprinderile 
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari 
sau individual de oricare dintre entitățile 
de mai sus. Beneficiarii pot constitui 
parteneriate în vederea pregătirii 
proiectelor menționate anterior; 

• să aibă valoarea estimată totală, fără 
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului 
cuprinsă între 10.000.000 euro și 
45.000.000 euro pentru proiectele 
depuse de unitățile administrației publice 
locale/județene, în parteneriat cu 
universități, institute de cercetare, ONG, 
alte entități publice sau private de 
cercetare-dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderi/ întreprinderi mici, 
mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui 
parteneriate în vederea pregătirii 
proiectelor menționate anterior. 

Bugetul 
maxim pentru 
elaborarea 
documentației 
tehnico-
economice 
aferente unui 
proiect de 
infrastructură 
este de 
maximum 5% 
din valoarea 
investiției. 
 

Maximum 
200.000 euro 
pentru ajutorul 
de minimis  

 

Maximum 
2.000.000 
euro/proiect 
pentru ajutorul 
de stat 

 

Ajutor de 
minimis: 
 
0% - pentru 
autoritățile 
publice locale, 
universități, 
institute de 
cercetare, 
IMM, 
întreprinderi 
mari și ONG  
 

 

Ajutor de stat: 

50% - pentru 
IMM 

2 
decembrie 
2020, ora 
23.59 

http://mfe.gov.
ro/poat-ghidul-
pentru-
pregatirea-
portofoliului-
de-proiecte-in-
domeniul-
specializarii-
inteligente/ 
 

http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
http://mfe.gov.ro/poat-ghidul-pentru-pregatirea-portofoliului-de-proiecte-in-domeniul-specializarii-inteligente/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 155 
din 3 septembrie 
2020 privind unele 
măsuri pentru 
elaborarea 
Planului naţional 
de relansare şi 
rezilienţă necesar 
României pentru 
accesarea de 
fonduri externe 
rambursabile şi 
nerambursabile în 
cadrul 
Mecanismului de 
redresare şi 
rezilienţă 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
ameliorării stării 
economiei 
naţionale după 
criza generată de 
COVID-19, 
creşterea 
economică şi 
crearea de locuri 
de muncă 
necesare pentru 
incluziunea forţei 
de muncă, 
sprijinirea tranziţiei 
verzi şi a celei 
digitale pentru 
promovarea 
creşterii durabile 

a) ministerele de resort, 
singure sau în 
parteneriate 
interinstituţionale sau 
împreună cu autorităţi 
publice centrale/ locale 
sau asociaţii de 
dezvoltare comunitare; 

b) instituţii de învăţământ 
superior de stat şi 
autorităţi publice locale 
din municipii reşedinţă de 
judeţ, municipii şi oraşe, 
autorităţile publice central; 

c) unităţile sanitare; 
d) instituţiile de învăţământ 

superior de stat şi institute 
de cercetare-dezvoltare 
din România; 

e) operatorii de apă şi 
canalizare; 

f) autorităţile publice locale 
ale localităţilor rurale 
limitrofe localităţilor 
urbane; 

g) Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă 
şi inspectoratele judeţene 
pentru situaţii de urgenţă; 

h) Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă 
şi unităţile subordinate;  

i) instanţele de judecată, 
parchete, etc; 

j) instituţiile şi autorităţile 
publice centrale; 

k) Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, 
autorităţile publice 
centrale şi locale. 

Elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice cu finanţare din bugetul de stat, 
prin ordonator principal de credite Ministerul 
Fondurilor Europene, pentru pregătirea 
proiectelor de infrastructură în  
următoarele domenii: 
 
a) adaptarea la schimbări climatice; 
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, 
turism şi cultură, ecologizare platforme 
industriale, investiţii în infrastructura 
educaţională; 
c) domeniul sănătăţii;  
d) cercetare în domeniul transferului 
tehnologic pentru extindere/reabilitare 
/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare 
cu echipamente/utilaje/dotări independente; 
e) apă-canalizare; 
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate 
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane; 
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii 
de urgenţă prin extinderea reţelei 
de subunităţi de intervenţie din structura 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; 
h) constituirea unor depozite regionale şi 
crearea stocurilor de materiale şi 
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea 
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate 
scăzută generate de manifestarea riscurilor;  
i) proiecte de infrastructură din sistemul 
judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională,  inclusiv digitalizare; 
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiei şi securităţii cibernetice; 
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală, 
inclusiv prin robot process automation, a 
serviciilor administraţiei publice centrale şi 
locale. 

În funcţie de 
valoarea 
estimată a 
proiectului de 
investiţii 
publice, dar 
nu mai mult 
de 3% din 
valoarea 
estimată a 
acestuia 

Neprecizată Neprecizat http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocume
nt/229799  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799
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finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limita 

Informații 
suplimentare 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont2020 
 
 
 

Creșterea 
vizibilității 
României la nivel 
internațional in 
domeniul 
cercetării si 
inovării; 
Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării in 
cercetarea 
Europeană de 
excelenta; 
Creșterea calității 
proiectelor cu 
participanți romani 
la Orizont 2020, 
precum si a rolului 
jucat de către 
aceștia in 
viitoarele proiecte 
Orizont 2020; 
Creșterea 
sustenabilității 
participării 
instituțiilor 
românești în 
proiecte cu 
finanțare 
internațională; 
Creșterea ponderii 
finanțării externe 
în totalul 
cheltuielilor 
naționale de 
cercetare-
dezvoltare. 

Organizații de cercetare de 
drept public sau privat din 
România care implementează 
proiectele câștigate la 
competițiile Orizont 2020 

Finanțarea națională se alocă pentru activități 
suport în sprijinul activităților de cercetare (ex: 
costuri de personal, inclusiv burse de 
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la 
conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocată 
departamentului din universitate sau 
institutului, care derulează proiectul finanțat de 
Comisia Europeană. 
 
Activitățile propuse trebuie să conducă la 
consolidarea capacității instituționale de a 
participa în mod susținut la noi competiții 
organizate în cadrul Programului Cadru 
Orizont 2020. 
  

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de CE 
de tip ERA 
Chiar; 
Pentru restul 
instrumentelor 
de finanțare 
din Programul 
Orizont 2020: 
o 10% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de CE 
asociat 
instituției 
gazda din 
România in 
calitatea de 
coordonator al 
proiectului;  
o 7.5% din 
valoarea 
bugetului 
acordat de CE 
asociat 
instituției 
gazda din 
România în 
calitatea de 
coordonator 
de pachet de 
lucru. 

- Depunere 
continuă 

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participarii-
la-
Orizont2020.h
tml  
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