
AP PI OS Ghidul solicitantului Stadiu Alocare totală (EURO) Mecanism de 

finanțare

Beneficiari eligibili Termen lansare apel

1 8 ii 1,1 & 

1,2

Viitor pentru tineri I Publicat spre consultare 165.000.000 competitiv Furnizori publici și privați de servicii Trim I 2017

2 8 ii 2,1 & 

2,2

Viitor pentru tineri II Publicat spre consultare 236.338.443 competitiv Furnizori publici și privați de servicii Trim I 2017

1 8 ii 1,1 & 

1,2

Scheme naționale pentru mobilitate și 

scheme naționale pentru subvenții 

pentru angajatori

În pregătire 46.988.630 necompetitiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Trim I 2017

2 8 ii 2,1 & 

2,2

Scheme naționale pentru mobilitate și 

scheme naționale pentru subvenții 

pentru angajatori

În pregătire 125.909.544 necompetitiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Trim I 2017

2 8.ii 2,3 Înregistrarea la Serviciul Public de 

Ocupare a tinerilor NEETs inactivi

În evaluare 50.000.000 necompetitiv ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate 

juridică din subordinea sa), în parteneriat cu MMFPSPV, 

MENCS, ANPIS în calitate de entități cu activitate relevantă

Închis

3 8.iii 3,7 România Start Up Plus Lansat 105.000.000 competitiv Administratori ai schemei de antreprenoriat Închis

3 8.iii 3,7 Diaspora Start Up Lansat 30.000.000 competitiv Administratori ai schemei de antreprenoriat Închis

4 9.ii 4,1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 

grade) în comunitățile marginalizate în 

care există populație aparținând 

minorității rome - Regiuni mai puțin 

dezvoltate

În evaluare 215.283.006 competitiv 1.Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile 

selectate

2.ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă 

pentru acțiunile selectate.

Închis

4 9.ii 4,1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în 

comunitățile marginalizate în care există 

populație aparținând minorității rome - 

Regiune dezvoltata

În evaluare 3.719.320 competitiv 1.Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile 

selectate

2.ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă 

pentru acțiunile selectate.

Închis

4 9.ii 4,2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în 

comunitățile marginalizate

În evaluare 131.270.125 competitiv 1.Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile 

selectate

2.ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă 

pentru acțiunile selectate.

Închis

4 9.ii 4,4 Bunicii comunității Publicat spre consultare 15.000.000 competitiv 1. Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii  

singuri sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți (de ex. 

organizații ale vârstnicilor)

2. Autorități publice locale  în parteneriat cu actorii sociali 

relevanți (de ex. organizații ale vârstnicilor)

Trim I 2017

4 9. iv 4,5 & 

4,6 & 

4,10

Echipe comunitare de servicii integrate 

(I)

În pregătire (corelat cu 

proiectul necompetitiv al 

MENCS si MMFPSPV)

15.000.000 necompetitiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale 

și Cercetării Științifice

Trim I 2017



4 9.iv 4,5 Consolidarea rețelei de asistență socială În pregătire 20.000.000 necompetitiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice

Trim III 2017

4 9.iv 4,8 Formarea personalului implicat în 

implementarea programelor prioritare 

de sănătate

Lansat 64.747.059 competitiv Ministerul Sănătății /Autorități publice (inclusiv cei din 

autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile 

medicale) singure sau în parteneriat  cu actori relevanți 

Deschis

4 9.iv 4,10 Consolidarea rețelei de asistență 

medicală comunitară

În pregătire 50.000.000 necompetitiv Ministerul Sănătății /Autorități publice (inclusiv cei din 

autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile 

medicale) singure sau în parteneriat  cu actori relevanți 

Trim I 2017

4 9.iv 4,12 

& 

4,13 

& 

4,14

Copiii mai întâi Publicat spre consultare 13.000.000 competitiv 

restrâns (lista 

de 13 institutii 

furnizata de 

ANPDCA)

Autorități/insituții publice locale cu responsabilități în 

domeniul protecției copilului în parteneriat cu furnizori de 

servicii sociale în condițiile legii 

Trim I 2017

4 9.iv 4,12 

& 

4,13 

& 

4,14

Servicii de prevenire a separării copilului 

de familie 

În pregătire 4.000.000 competitiv Autorități/insituții publice locale cu responsabilități în 

domeniul protecției copilului în parteneriat cu furnizori de 

servicii sociale în condițiile legii 

Trim I 2017

4 9.iv 4,13 Prima cameră În pregătire TBD competitiv/

necompetitiv

Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în 

domeniu

Furnizori de servicii sociale în condițiile legii

Administratorii schemelor de tip grant global, în situația în 

care se optează pentru acest mecanism de implementare

Trim II 2017

4 9.iv 4,15 Dezinstituționalizare persoane adulte cu 

dizabilități/vârstnici

În pregătire TBD competitiv Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în 

domeniu

Furnizori de servicii sociale în condițiile legii

Administratorii schemelor de tip grant global, în situația în 

care se optează pentru acest mecanism de implementare

Trim II 2017

4 9.v 4,16 SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea 

economiei sociale

Lansat 20.000.000 competitiv persoane juridice prevăzute în Legea nr. 219/2015 Închis

4 9.v 4,16 SOLIDAR Start-Up Sprijin pentru 

înființarea de întreprinderi sociale

În pregătire TBD competitiv TBD Trim II 2017

5 9.vi 5,1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / 

municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori (Regiuni mai puțin dezvoltate)

În evaluare 4.800.000 competitiv 1. Autoritățile publice locale  în parteneriat cu actori sociali 

relevanți

2. Grupuri de Acțiune Locală (GAL)  

Închis

5 9.vi 5,1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / 

municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori (Regiunea București Ilfov)

În evaluare 250.000 competitiv 2. Autoritățile publice locale  în parteneriat cu actori sociali 

relevanți

2. Grupuri de Acțiune Locală (GAL)  

Închis



5 9.vi 5,1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / 

municipii cu populație de peste 20.000 

locuitori - II

În pregătire 2.750.000 competitiv 2. Autoritățile publice locale  în parteneriat cu actori sociali 

relevanți

2. Grupuri de Acțiune Locală (GAL)  

Trim I 2017

6 8.ii 6,1 A doua șansă pentru tinerii NEETs În pregătire 60.000.000 competitiv Ministerul Educației Naționale (MEN)

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice (MMFPSPV)

Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea 

MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în 

domeniul formării profesionale

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 

personalitate juridică

Organizaţii sindicale

Patronate

Asociaţii profesionale

Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ 

pentru carieră

Furnizori de servicii de ocupare

Camere de comerț, industrie și agricultură

ONG-uri

Trim I 2017

6 10.i 6,2 și 

6.6

Creșe - cadru instituțional pentru 

functionarea de crese la nivel national (in 

cadrul sistemului de educatie) - inclusiv 

pilotare de crese

În pregătire 26.000.000 necompetitiv MEN Trim I 2017

6 10.i 6,4 & 

6,6

A doua șansă În pregătire 150.000.000 competitiv MEN și agenţii, structuri/alte organisme aflate în 

subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu 

atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, 

inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi 

private, din reţeaua şcolară naţională

Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi 

servicii alternative, publici şi privaţi

Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. 

organizaţii sindicale)

Instituţii de cult şi asociaţii religioase

ANP şi instituţii subordonate

Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul 

incluziunii sociale

Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei 

de nivel preuniversitar

ONGuri

Trim I 2017



6 10.i 6,3 & 

6,5 & 

6,6

Revizuirea curriculum-ului national de nivel 

gimnazial
În pregătire 48.000.000 necompetitiv MEN Trim I 2017

6 10.i 6.2 & 

6.3 & 

6.4 & 

6.6

Școală pentru toți Lansat 173.200.000 competitiv 1.MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în 

subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu 

atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, 

inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

2.Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau 

private, din rețeaua școlară națională 3.Instituții de 

învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din 

rețeaua școlară națională 4.Furnizorul de servicii de orientare, 

consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și 

privați 5.Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. 

organizații sindicale) 6.Instituții de cult și asociații religioase 

7.Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul 

incluziunii sociale 8.Autorități publice locale cu atribuții în 

domeniul educației de nivel preuniversitar 9.Administrația 

Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate 

10.Organizații neguvernamentale

Închis

6 10.i 6,6 Profesori motivați în școli defavorizate Lansat 25.000.000 competitiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) 

și agenții, structuri/alte organisme aflate în 

subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu 

atribuții în domeniul educației şi formării profesionale;  

Organizații neguvernamentale; Unități de învățământ (ISCED 1-

3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară 

națională; Furnizori de servicii de orientare, consiliere, 

mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;  

Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. 

organizații sindicale); Autorități publice locale cu atribuții în 

domeniul educației de nivel preuniversitar; Administrația 

Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate; 

Închis

6 10.i 6.3 & 

6.6

Echipe comunitare de servicii integrate 

(II)

În pregătire (corelat cu 

proiectul necompetitiv al 

MMFPSPV, MS si MENCS)

5.000.000 necompetitiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în 

parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice

Trim I 2017

6 10.iv  6.13 

& 

6.14

Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul 

agroalimentar, industrie şi servicii
Lansat 47.883.851 competitiv MEN și structuri/agenţii/organisme relevante, 

subordonate/coordonate de către acesta Angajatori Agenţii, 

structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi 

alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului 

superior şi cercetării ştiinţifice; ONG-uri; Furnizori autorizaţi, 

publici şi privaţi de orientare și consiliere profesională; 

Asociaţii profesionale; Camere de comerţ şi industrie; Agenţii, 

structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi 

alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului 

superior şi cercetării ştiinţifice; Instituţii de învăţământ 

superior publice şi private, acreditate 

Deschis



6 10.ii 6,8 Evaluarea școlilor doctorale În evaluare fișă 

necompetitivă

8.200.000 necompetitiv MEN Trim. I 2017

6 10.ii 6,8 Creșterea calității învățământului 

superior prin internaționalizare

În evaluare fișă 

necompetitivă

4.800.000 necompetitiv MEN Trim. I 2017

6 10.iv 6,13 Burse doctorale În pregătire TBD competitiv Furnizori de FPI si FPC

MEN

MMFPSPV

Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea 

MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în 

domeniul formării profesionale

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 

personalitate juridică

Organizaţii sindicale

Patronate

Asociaţii profesionale

Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării 

anterioare

Camere de comerț, industrie și agricultură.

Trim II 2017

TOTAL 1.867.139.978


