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GRANTULUI / 
CONTRIBUȚIA 
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PROIECTELOR / WEBSITE-UL 
PROGRAMULUI 

 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 
CP7/2017 
AP 1, OS 1.2: 
Dezvoltarea și 
implementarea de 
politici și 
instrumente unitare 
și moderne de 
management al 
resurselor umane 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și 
instituțiilor publice 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
Măsuri de creștere a transparenței 
în administrația publică: 
• elaborarea de carte ale serviciilor 
publice la nivelul fiecărui tip de 
unitate administrative-teritorială, 
• publicarea, în format deschis, a 
listei cu toate autorizațiile și 
permisele eliberate de 
autoritatea publică locală, 
• realizarea de campanii de 
advocacy pentru creșterea 
transparenței și a integrității la 
nivel local, inclusiv pentru 
promovarea utilizării datelor 
deschise, 
• monitorizarea felului în care sunt 
implementate standardele de 
transparență, așa cum sunt acestea 
transpuse în legislație. 
Capacitatea administrativă de a 
preveni și a reduce corupția:  
• efectuarea de sondaje privind 
percepţia publică, studii, analize 
privind aspect legate de corupție; 
• creşterea gradului de 
conştientizare publică 
şi campanii de educație 
anticorupție; 
• punerea la dispoziţia publicului a 
unor modalităţi de evaluare a 
gradului de satisfacție a cetățenilor 
cu privire la conduita funcţionarilor/ 
personalului și calitatea serviciilor 
oferite (formulare, registru de 
sesizări, etc). 
Educație anticorupție: 
• creșterea nivelului de educație 
anticorupție pentru personalul din 
autoritățile și instituțiile 
publice; 
• cursuri de formare privind etica și 
integritatea 

VALOAREA 
GRANTULUI 
Variabila 
 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI 
2% 

INFORMAȚII CALENDAR 
Apel nelansat 
 
 
 
 
WEBSITE 
http://poca.ro/cp-72017-
less/relansarea-in-consultare-a-
ghidului-solicitantului-nr-cp-7-
2017-mysmis-poca-195-2-2-
pentru-regiunile-mai-putin-
dezvoltate/ 
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care se adresează în special 
personalului din autoritățile și 
instituțiile publice. 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ, 
OS 1.1: 
Sprijin pentru 
acțiuni de 
consolidare a 
capacității 
autorităților și 
instituțiilor publice 
centrale 

 

 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
Scopul acestui apel este de a 
sprijini autoritățile și instituțiile 
publice centrale pentru 
implementarea de acțiuni care 
conduc la o planificare strategică 
eficientă, implementarea unitară a 
managementului calității și 
performanței, implementarea unor 
măsuri de simplificare pentru 
cetățeni, de sistematizare și 
simplificare a fondului activ al 
legislației, de reducere a poverii 
administrative pentru mediul de 
afaceri, de creare a cadrului pentru 
dezvoltarea la nivel local, de 
elaborare de politici publice bazate 
pe dovezi. 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
•Planificarea strategică și 
bugetarea pe programe la nivel 
central 
•Dezvoltarea de sisteme și 
instrumente de management 
•Îmbunătățirea politicilor publice și 
creșterea calității reglementărilor 
•Simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea 
birocrației pentru cetățeni și mediul 
de afaceri 
•Dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor personalului 
 

VALOAREA 
GRANTULUI 
Valoarea minimă 
eligibilă aferentă unui 
proiect: 
500.000 lei 
 
Valoarea maximă 
eligibilă aferentă unui 
proiect: 
30.000.000 lei 
 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI  
2% 

INFORMAȚII CALENDAR 
Apel nelansat 
 
 
 
 
 
WEBSITE 

http://www.po ca.ro/solicitare 
-  
finantare/lans are-in- 
consultare-a- ghidului- 
solicitantului- pentru-ip17- 
2019-mysmis- poca-627-1-1/ 

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

 

 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
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 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
•Măsuri pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea stării de conservare 
a speciilor şi habitatelor de 
importanţă comunitară, inclusiv 
reconstrucţia ecologică a 
ecosistemelor de pe suprafaţa 

VALOAREA 
GRANTULUI 
maxim 10.000.000 
euro/proiect 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI  
variabila 

INFORMAȚII CALENDAR 
Apel nelansat 
 
 
 
 
WEBSITE 
https://bit.ly/2Z 4Q38m 
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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. 

Mecanismul 
Financiar SEE 
2014-2021: 
Apelul pentru 
Restaurarea și 
revitalizarea 
monumentelor 
istorice 
 
! se pot depune 
maxim 2 proiecte 
în calitate de 
solicitant 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
Scopul programului RO-CULTURA îl 
reprezintă consolidarea dezvoltării 
economice și sociale prin cooperare 
culturală, antreprenoriat cultural și 
managementului patrimoniului 
cultural. 
 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
1.Restaurarea monumentelor 
istorice, respectiv a obiectivelor cu 
statut de monument istoric în care 
funcționează sau vor funcționa 
după finalizarea restaurării: muzee, 
arhive, biblioteci, centru sau spații 
artistice și culturale, teatre, 
cinematografe, opere, săli de 
concerte, alte organizații de 
spectacole, instituții de patrimoniu 
filmografic și alte infrastructuri, 
organizații și instituții artistice și 
culturale similare; 
2.Revitalizarea / punerea în valoare 
a obiectivelor restaurate, prin 
implementarea planului de 
valorificare a monumentului istoric, 
prin următoarele tipuri de activități: 
-activități ce vizează promovarea 
patrimoniului cultural mobil; 

VALOAREA 
GRANTULUI 
între 200.000 Euro 
și 2.000.000 Euro 
 
 
CONTRIBUȚIA 
BENEFICIARULUI 
Nespecificat (intră 
sub incidența 
schemei de ajutor de 
stat) 

INFORMAȚII CALENDAR 
7 octombrie 2019, ora 23:59 
 
 
 
 
WEBSITE 

https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/management-
patrimoniu/lansare-apel-1-
1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-
3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE
6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA 
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-activități ce vizează promovarea 
patrimoniului imaterial sub toate 
formele lui, inclusiv obiceiurile 
populare și artizanatul; 
-activități de educație culturală și 
artistică, precum și promovarea 
înțelegerii importanței pe care o au 
protejarea și promovarea 
diversității formelor de expresie 
culturală prin programe 
educaționale și de sporire a 
sensibilizării publicului, inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii; 
-activități de scriere, editare, 
producție, distribuție, digitizare și 
publicare a operelor muzicale și 
literare, inclusiv a traducerilor; 
-organizarea de evenimente 
culturale, cum ar fi festivalurile, 
expozițiile și alte activități similare; 
-schimb de experiență, know-how 
și bune practici în sectoarele 
culturale și creative cu entități din 
statele donatoare; 
-inițiative ce vizează mobilitatea 
artiștilor/profesioniștilor din 
sectoarele culturale și creative 
și/sau a lucrărilor acestora; 
-dezvoltarea sau actualizarea 
competențelor și abilităților 
artiștilor și profesioniștilor activi în 
sectoarele culturale și creative, 
adaptate unui mediu în continuă 
schimbare; 
-dezvoltarea de noi produse și 
servicii culturale și introducerea lor 
pe piață; 
-promovarea diversității culturale; 
-implementarea de inițiative 
antreprenoriale inovatoare în 
sectorul cultural care să contribuie 
la dezvoltarea locală a 
comunităților; 
-susținerea dezvoltării locale prin 
abordări interdisciplinare; 
3.Activități de instruire formală și 
non-formală, mentorat, job 
shadowing etc. destinate 
dezvoltării profesionale a 
membrilor echipei de proiect, 
precum și instruire vocațională. 
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