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OPIS APELURI DESCHISE 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTUR  MARE – 8 apeluri 
1/3/2 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de ap  şi ap  uzat  – sprijin preg tire proiecte de investi ii  
6/3/1 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor – proiecte noi de investi ii 
8/5/2 Proiecte pentru consolidarea capacit ii de reac ie în caz de dezastre 
9/4/1 Proiecte pentru creşterea gradului de protec ie şi conservare a biodiversit ii  
17/7/1 Creşterea eficien ei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribu ie a energiei termice în oraşele selectate 
42/7/1 Creşterea eficien ei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribu ie a energiei termice în oraşele selectate – 
proiecte noi 
49/2/5 Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport – proiecte noi de investi ii 
50/2/5 Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport – proiecte fazate 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 5 apeluri 
3/3.1/1 Condi ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorit ii de investi ie 3.1. opera iunea A Cl diri reziden iale 
5/5.1/1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 
5/5.2/1 Realizarea de ac iuni destinate îmbun t irii mediului urban 
5/6.1/1 Îmbun t irea infrastructurii rutiere de importan  regional  
7/7.1/1 Investi ii în infrastructura de turism 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 5 apeluri 
4/6/6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Şcoal  pentru to i 
5/6/6.6 Profesori motiva i în şcoli defavorizate 
5/9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea s r ciei şi a oric rei discrimin ri 
5/9.vi Reducerea num rului de persoane aflate în risc de s r cie şi excluziune social  din comunit ile marginalizate (roma şi non-roma) 
din oraşe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu popula ie apar inând minorit ii roma, prin implementarea de 
m suri/opera iuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (dezvoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ii) 
82/3/7 Creşterea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zon   
 
PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL  – 3 apeluri 
4.3A Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructur  de acces agricol  
7.2 Investi ii în crearea și modernizarea infrastructurii de baz  la scar  mic  
7.6 Investi ii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
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Apeluri: POIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de ap  și ap  uzat  - sprijin preg tire proiecte de investiții  
 Cod apel: POIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - sprijin pregătire proiecte de investiții  
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 
 Obiectiv specific: 2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă 

potabilă a populaţiei 
 Operațiune: POIM - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă 

potabilă a populaţiei 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administraţiei publice centrale, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, operator regional 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   31.03.2016 
 Data închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   12.600.000.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-

pregatire-proiecte-de-investi%C8%9Bii?start=40 

Apeluri: POIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de 
investiții – proiecte noi de investiții  

 Cod apel: POIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de 
investiții – proiecte noi de investiții  

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 
 Obiectiv specific: 1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
 Operațiune: POIM - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   19.04.2016 
 Data închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   1.584.000.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-

investi%C8%9Bii-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-pregatire-proiecte-de-investi%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-pregatire-proiecte-de-investi%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40
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Apeluri: POIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacit ții de reacție în caz de dezastre 

 Cod apel: POIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre 
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
 Obiectiv specific: 2. Creşterea nivelului de pregştire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie 
 Operațiune: POIM - Creşterea nivelului de pregştire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   20.04.2016 
 Data închidere:  01.02.2017 
 Buget (RON):   211.500.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/23/apeluri-poim-8-5-2-os-5-2-apel-de-proiecte-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-de-reac%C8%9Bie-%C3%AEn-caz-de-

dezastre?start=40 

Apeluri: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversit ții  
 Cod apel: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității  
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 

poluate istoric 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   19.04.2016 
 Data închidere:  30.06.2018 
 Buget (RON):   1.080.000.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-

biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/23/apeluri-poim-8-5-2-os-5-2-apel-de-proiecte-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-de-reac%C8%9Bie-%C3%AEn-caz-de-dezastre?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/23/apeluri-poim-8-5-2-os-5-2-apel-de-proiecte-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-de-reac%C8%9Bie-%C3%AEn-caz-de-dezastre?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40
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Apeluri: POIM/17/7/1/Cre șterea eficienei energetice în sistemele centralizate de transport şi distributie a energiei termice în orașele 
selectate – proiecte fazate 

 Cod apel: POIM/17/7/1/Creșterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în orașele 
selectate – proiecte fazate 

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Operațiune: POIM - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   09.06.2016 
 Data închidere:  31.12.2017 
 Buget (RON):   39.292.134,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-

%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate 

Apeluri: POIM/42/7/1/Cre șterea eficienei energetice în sistemele centralizate de transport şi distributie a energiei termice în orașele 
selectate – proiecte noi 

 Cod apel: POIM/42/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele 
selectate – proiecte noi 

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Operațiune: POIM - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   09.06.2016 
 Data închidere:  31.12.2017 
 Buget (RON):   405.359.719,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-

%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi
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Apeluri: POIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport  

 Cod apel: POIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de 
investiții  

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 
 Obiectiv specific: 5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra 

mediului 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra 

mediului 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Data lansare:   21.07.2016 
 Data închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   345,267,000.00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-

condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii 

Apeluri: POIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte 
fazate 

 Cod apel: POIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate 
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 
 Obiectiv specific: 5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra 

mediului 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra 

mediului 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   21.07.2016 
 Data închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   38,115,000.00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-

condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate
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Apeluri: POR/2016/3/3.1/A/1 Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorit ții de investiție 3.1. A Cl diri rezidențiale  

 Cod apel: 3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri 
rezidențiale - Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 

 Program operațional: Program Operaţional Regional 
 Axa prioritar : 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor 

care înregistrează consumuri energetice mari 
 Operațiune: POR - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor 

care înregistrează consumuri energetice mari 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   15.03.2016 
 Data închidere:  16.11.2016 
 Buget (RON):   2.014.875.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/62/apeluri-3-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-priorit%C4%83%C8%9Bii-de-

investi%C8%9Bie-3-1-opera%C8%9Biunea-a-cl%C4%83diri-reziden%C8%9Biale-apelul-de-proiecte-por-2016-3-3-1-a-1 

Apeluri: POR/2016/5/5.1/1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  

 Cod apel: Ghidul Specific Priorităţii de investiţie 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural - 
Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 

 Program operațional: Program Operaţional Regional 
 Axa prioritar : 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
 Obiectiv specific: 1. Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii 

culturale 
 Operațiune: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administraţiei publice centrale, unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean, organism 

neguvernamental nonprofit 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   25.03.2016 
 Data închidere:  25.11.2016 
 Buget (RON):   1.199.776.900,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/60/apeluri-ghidul-specific-prioritatii-de-investitie-5-1-conservarea,-protejarea,-promovarea-si-dezvoltarea-patrimoniului-natural-si-cultural-apelul-

de-proiecte-por-2016-5-5-1-1 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/62/apeluri-3-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-priorit%C4%83%C8%9Bii-de-investi%C8%9Bie-3-1-opera%C8%9Biunea-a-cl%C4%83diri-reziden%C8%9Biale-apelul-de-proiecte-por-2016-3-3-1-a-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/62/apeluri-3-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-priorit%C4%83%C8%9Bii-de-investi%C8%9Bie-3-1-opera%C8%9Biunea-a-cl%C4%83diri-reziden%C8%9Biale-apelul-de-proiecte-por-2016-3-3-1-a-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/60/apeluri-ghidul-specific-prioritatii-de-investitie-5-1-conservarea,-protejarea,-promovarea-si-dezvoltarea-patrimoniului-natural-si-cultural-apelul-de-proiecte-por-2016-5-5-1-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/60/apeluri-ghidul-specific-prioritatii-de-investitie-5-1-conservarea,-protejarea,-promovarea-si-dezvoltarea-patrimoniului-natural-si-cultural-apelul-de-proiecte-por-2016-5-5-1-1
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Apeluri: Ghidul Specific Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbun t țirii mediului urban - Apelul de proiecte 
POR/2016/5/5.2/1 

 Cod apel: Ghidul Specific Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - Apelul de proiecte 
POR/2016/5/5.2/1 

 Program operațional: Program Operaţional Regional 
 Axa prioritar : 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
 Obiectiv specific: 2. Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici, mijlocii 

şi municipiul Bucuresti 
 Operațiune: POR - Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din oraţele mici, mijlocii şi 

municipiul Bucuresti 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administraţiei publice centrale, unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean, unitate administrativ 

teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   25.03.2016 
 Data închidere:  25.11.2016 
 Buget (RON):   467.325.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/61/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-5-2-realizarea-de-ac%C8%9Biuni-destinate-

%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birii-mediului-urban-apelul-de-proiecte-por-2016-5-5-2-1 

Apeluri: 6.1 Ghidul Solicitantului. Condi ţii  specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbun t țirea infrastructurii rutiere de 
importan ț  regional  - Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1 

 Cod apel: 6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională - Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1 

 Program operațional: Program Operaţional Regional 
 Axa prioritar : 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   15.03.2016 
 Data închidere:  16.11.2016 
 Buget (RON):   3.635.010.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/63/apeluri-6-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-axei-6-

%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-infrastructurii-rutiere-de-importan%C8%9B%C4%83-regional%C4%83-apelul-de-proiecte-por-2016-5-6-1-1 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/61/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-5-2-realizarea-de-ac%C8%9Biuni-destinate-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birii-mediului-urban-apelul-de-proiecte-por-2016-5-5-2-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/61/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-5-2-realizarea-de-ac%C8%9Biuni-destinate-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birii-mediului-urban-apelul-de-proiecte-por-2016-5-5-2-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/63/apeluri-6-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-axei-6-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-infrastructurii-rutiere-de-importan%C8%9B%C4%83-regional%C4%83-apelul-de-proiecte-por-2016-5-6-1-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/63/apeluri-6-1-ghidul-solicitantului-condi%C8%9Bii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-%C3%AEn-cadrul-axei-6-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-infrastructurii-rutiere-de-importan%C8%9B%C4%83-regional%C4%83-apelul-de-proiecte-por-2016-5-6-1-1
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Apeluri: Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investi ii în infrastructura de turism Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 

 Cod apel: Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism  
Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 

 Program operațional: Program Operaţional Regional 
 Axa prioritar : 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţtiunile turistice, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 

naturale şi culturale specifice 
 Operațiune: POR - Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor 

naturale şi culturale specifice 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   01.04.2016 
 Data închidere:  02.12.2016 
 Buget (RON):   438.075.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/59/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-7-1-investi%C5%A3ii-%C3%AEn-infrastructura-de-turism-%20%20apelul-de-proiecte-

por-2016-7-7-1-1 

Apeluri: POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6  ”Şcoal  pentru to i” 

 Cod apel: POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 Program ”Şcoală pentru toţi” 
 Program operațional: Program Operaţional Capital Uman 
 Axa prioritar : 6. Educaţie şi competenţe 
 Obiectiv specific: 6. Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive. 
 Operațiune: POCU - Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive. 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate administrativ 

teritorială/ consiliu judeţean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate 
a administraţiei publice locale, organism neguvernamental nonprofit, instituţie de cult 

 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   13.09.2016 
 Data închidere:  15.11.2016 
 Buget (RON):   770.826.600 Lei Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/73/apeluri-pocu-4-6-6-2,6-3,6-4,6-6-program-%E2%80%9Dscoal%C4%83-pentru-to%C8%9Bi%E2%80%9D 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/59/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-7-1-investi%C5%A3ii-%C3%AEn-infrastructura-de-turism-%20%20apelul-de-proiecte-por-2016-7-7-1-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/59/apeluri-ghidul-specific-prioritatea-de-investi%C8%9Bii-7-1-investi%C5%A3ii-%C3%AEn-infrastructura-de-turism-%20%20apelul-de-proiecte-por-2016-7-7-1-1
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/73/apeluri-pocu-4-6-6-2,6-3,6-4,6-6-program-%E2%80%9Dscoal%C4%83-pentru-to%C8%9Bi%E2%80%9D
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Apeluri: POCU/5/6/6.6  „Profesori motiva i în şcoli defavorizate” 
 

 Cod apel: POCU/5/6/6.6  „Profesori motiva i în şcoli defavorizate” 
 Program operational: Program Operaţional Capital Uman 
 Axa prioritar : 6. Educaţie şi competenţe 
 Obiectiv specific: 6. Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive. 
 Operațiune: POCU - Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii 

educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive. 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ consiliu judeţean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, unitate 

subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice locale, organism neguvernamental nonprofit 
 Tip apel:    termen limită 
 Data lansare:   13.09.2016 
 Data închidere:  15.11.2016 
 Buget (RON):   111.262.500 Lei  
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/74/apeluri-pocu-5-6-6-6-programul-%E2%80%9Eprofesori-motiva%C8%9Bi-%C3%AEn-%C8%99coli-defavorizate%E2%80%9 

 
Apeluri : POCU 5/9 “Promovarea incluziunii sociale, combaterea s r ciei și a oric rei discrimin ri“ 
 

 Cod apel: POCU Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală— orașe/ municipii cu populație de până la 20.000 
locuitori”, axa prioritară 5 “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul tematic 9: “Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări“ 

 Program operațional: Program Operaţional Capital Uman 
 Axa prioritar : 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 Obiectiv specific: 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări 
 Operațiune: POIM - 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 contextul mecanismului de 
DLRC. 

 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   03.10.2016 
 Data închidere:  14.11.2016 
 Suma alocat  total  axa 5:  206.392.106 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanţă 
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/POCU_AXE_DOC/Logica_interventiei_POCU_AP_5.pdf 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/74/apeluri-pocu-5-6-6-6-programul-%E2%80%9Eprofesori-motiva%C8%9Bi-%C3%AEn-%C8%99coli-defavorizate%E2%80%259
http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/POCU_AXE_DOC/Logica_interventiei_POCU_AP_5.pdf
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Apeluri: POCU Sprijin preg titor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local  orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 

 Cod apel: POCU „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală— orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 
locuitori”, prioritatea de investiții 9.vi: “Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității“, Obiectiv specific 5.1.: “Reducerea 
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în 
contextul mecanismului de DLRC 

 Program operațional: Program Operational Capital Uman 
 Axa prioritar : 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 Obiectiv specific: 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări 
 Operațiune: POIM - reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și 

non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   03.10.2016 
 Data închidere:  14.11.2016 
 Suma alocat  total  axa 5:  206.392.106 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanţă 
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/POCU_AXE_DOC/Logica_interventiei_POCU_AP_5.pdf 

 

Apeluri: POCU/82/3/7/Creşterea ocup rii prin susținerea întreprinderilor cu profil non- agricol din zona urban  
 

 Cod apel: POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
 Program operațional: Program Operaţional Capital Uman 
 Axa prioritar :  3. Locuri de muncă pentru toti 
 Beneficiari eligibili:  unitate administrativ teritorială/consiliu judeţean, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, unitate 

subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice locale, organism neguvernamental nonprofit, cameră de comert, 
universitate de stat, furnizor de formare profesională conform OG 29/2007 cu modificările şi completările ulterioare 

 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:  16.09.2016 
 Data închidere:  31.10.2016 
 Buget (RON):  468.142.500,00 Lei  
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/76/apeluri-pocu-82-3-7-cre%C5%9Fterea-ocup%C4%83rii-prin-sus%C8%9Binerea-%C3%AEntreprinderilor-cu-profil-non-agricol-din-zona-

urban%C4%83 

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/POCU_AXE_DOC/Logica_interventiei_POCU_AP_5.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/76/apeluri-pocu-82-3-7-cre%C5%9Fterea-ocup%C4%83rii-prin-sus%C8%9Binerea-%C3%AEntreprinderilor-cu-profil-non-agricol-din-zona-urban%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/76/apeluri-pocu-82-3-7-cre%C5%9Fterea-ocup%C4%83rii-prin-sus%C8%9Binerea-%C3%AEntreprinderilor-cu-profil-non-agricol-din-zona-urban%C4%83
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Apel PNDR Submăsura 4.3.A - Investiții  pe tru dezvoltarea, oder izarea sau adaptarea i frastru turii agri ole şi silvi e - Infrastructura de 

a es AGRICOLĂ 

 

 Cod apel: PNDR Submăsura 4.3.A – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – 
Infrastructura de acces agricolă 

 Program: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 M sura: 
 Obiectiv specific: î u ătățirea perfor a ței e o o i e a tuturor fer elor şi de fa ilitare a restru turării şi oder izării fer elor, î  

spe ial î  vederea reşterii parti ipării şi orie tării ătre piaţă, dar şi a diversifi ării agri ole. 
 Opera iu e: Cresterea o petitivităţii se torului agri ol pri  î u ătăţirea a esi ilităţii exploataţiilor agri ole, oder izarea şi adaptarea 

ăilor de a es, asigurarea unei bune aprovizio are şi u  a es ai fa il ătre o su atori şi pieţele de desfa ere 

 Beneficiari eligibili: unităţi ad i istrativ teritoriale și/ sau aso iații ale a estora o stituite o for  legislației ațio ale î  vigoare  
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   25.05.2016 
 Data închidere:  31.10.2016 
 Buget: se va fi a ţa 100% di  totalul heltuielilor eligi ile și u va depăși: 1.000.000 Euro/ proiect, pentru drumurile agricole de acces  
 Resurse web: http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola 

Apeluri: PNDR Subm sura 7.2 - Investi ii în crearea și modernizarea infrastructurii de baz  la scar  mic  

 Cod apel: PNDR Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 
 Program: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 M sura: 
 Obiectiv specific: Crearea și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, crearea și 

modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și 
protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol. 

 Opera iu e: Crearea i frastru turii rutieră de i teres lo al și o i frastru tură de apă/apă uzată î u ătățite, are vor o tri ui la 
di i uarea te di țelor de de li  so ial și e o o i  și la î u ătățirea ivelului de trai î  zo ele rurale, pre u  şi î u ătățirea o dițiilor 
de trai pe tru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban; 

 Beneficiari eligibili: pri ării și aso iațiile a estora o for  legislației ațio ale î  vigoare, orga izaţii eguver a e tale pe tru i vestiții î  
i frastru tura edu ațio ală grădi ițe  și so ială reşe şi i frastru tură de tip after-school); 

 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   25.05.2016 
 Data închidere:  31.10.2016 

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
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 Buget: se va fi a ţa 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele apli ate de autoritățile pu li e lo ale și ONG-uri care sunt 

negeneratoare de venit și u va depăși:  
o . .  Euro/ o u ă, pe tru i vestiții are vizează u  si gur tip de spriji  i frastru tura de dru uri, apă sau apă uzată ; 
o .5 .  Euro/ o u ă, pe tru i vestiții are vizează î fii țarea i frastru turii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru 

extinderea acestei infrastructuri; 
o 500.000 Euro, pe tru proie tele de i frastru tură edu ațio ală/so ială; 
o 4.000.000 euro, pentru proiectele colective ADI di  are fa  parte o u e  proie te are vizează ai ulte o u e  fără a 

depăși valoarea axi ă / o u ă/tip de spriji . 
 Resurse web: http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala 

 

Apel PNDR Su ăsura 7.6 - I vesti ii aso iate u protejarea patri o iului ultural 
 

 Cod apel: PNDR Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
 Program: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 M sura: 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
 Obiectiv specific: protejarea patri o iului ultural sau/ și realizare a i vestițiilor pe tru o servarea oște irii de i teres lo al, a 

așeză i telor o ahale i lusiv a oder izării așeză i telor ulturale. 
 Opera iu e: Susți erea i vestițiilor de restaurare, o servare și a esi ilizare a patri o iului ultural i o il de i teres lo al, a 

așeză i telor o ahale i lusiv a așeză i telor ulturale, pu erea î  valoare a oște irii ulturale lo ale, la pro ovarea turis ului rural, 
o du â d astfel la reșterea ivelului de trai î  zo ele rurale 

 Beneficiari eligibili: unităţi administrativ teritoriale conform legislației ațio ale î  vigoare, ONG-uri definite o for  legislației î  vigoare, 
u ități de ult o for  legislației î  vigoare, persoa e fizi e autorizate/so ietăți o er iale are deți  î  ad i istrare o ie tive de 
patri o iu ultural de utilitate pu li ă, de lasă B  

 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   25.05.2016 
 Data închidere:  31.10.2016 
 Buget: se va fi a ţa 100% di  totalul heltuielilor eligi ile pe tru proie tele de utilitate pu li ă, ege eratoare de ve it și u va depăși: 

500.000 Euro/ proiect 
 Resurse web: http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural  

http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural

