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GRANTULUI / 
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BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII PRIVIND 
CALENDARUL DEPUNERII 

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/ 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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/
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/
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/
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 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.poca.ro/solicitare-finantare/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-ip17-2019-mysmis-poca-627-1-1/
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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 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_ERwkNHzA
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR2MgbXZ69ld-3w1KqO91vQVo2wFF835YZS1UE6K4wYqndmh3K_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. 
 

Mecanismul 

Financiar SEE 
2014-2021: 
Apelul pentru 
Restaurarea și 
revitalizarea 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI 

Scopul programului RO-CULTURA îl 
reprezintă consolidarea dezvoltării 
economice și sociale prin cooperare 
culturală, antreprenoriat cultural și 

Alocarea financiară 

aferentă prezentului 
apel pentru inițiative 
bilaterale este 
de 45.000 de euro. 
 

INFORMAȚII CALENDAR 

13 septembrie 2019, ora 23:59 
 
 
 
 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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monumentelor 
istorice 
 

managementului patrimoniului 
cultural. 
 
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 
Prezentul apel de inițiative 
bilaterale urmărește să acorde 
sprijin în vederea identificării de 
parteneri de proiect pentru 
pregătirea și dezvoltarea unei 
propuneri de proiect în parteneriat 
cu entități din Statele Donatoare, 
prin următoarele activități eligibile: 
1. Activități realizate în vederea 
dezvoltării de parteneriate între 
entitățile din România și cele din 
Statele Donatoare, prin intermediul 

întâlnirilor de lucru, schimbului de 
cunoștințe/experiență, în scopul 
elaborării unor proiecte viitoare 
referitoare la monumente 
istorice ce pot fi depuse spre 
finanțare în cadrul apelului de 
proiecte Restaurarea și 
revitalizarea monumentelor 
istorice aferent Programului 

 2. Activități pentru identificarea de 
parteneri în scopul dezvoltării în 

parteneriat de proiecte referitoare 
la monumente istorice ce pot fi 
depuse în cadrul apelului de 
proiecte Restaurarea și 
revitalizarea monumentelor istorice 
prin participarea la conferințe, 
seminarii, ateliere de lucru ce 
vizează patrimoniul cultural. 

 IMPORTANT! Activitățile pot fi 

implementate doar în România, 
Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 

Pentru o inițiativă 
bilaterală finanțată 
în cadrul acestui 
apel, sumele 
forfetare se acordă 
pentru maxim 2 
persoane/solicitan
t. Suma acordată 
pentru fiecare 
persoană este de: 

 maxim 1.260 euro 

pentru deplasări din 
România în Norvegia; 

 maxim 1.635 euro 

pentru deplasări din 
România în Islanda; 

 maxim 1.025 euro 
pentru deplasări din 
România în 
Liechtenstein; 

 maxim 1.280 euro 
pentru deplasări din 
Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein în 
România. 

IMPORTANT! Un 
solicitant poate 
primi sprijin 
financiar în cadrul 
acestui apel de 
inițiative bilaterale 
doar o singură 
dată. 

 

Website: 

https://www.ro-
cultura.ro/apeluri/initiative-
bilaterale/apel-bilaterale-1-
2019 
 

European 
Commission 
 
Platform(s) for 
cultural content 
innovation 

incentivise European content 
industries to nurture and embrace 
innovation and take up new 
technologies in order to be able to 
sustain their position as creative 
pioneers in the digital era, 

bring together players from 
different content industries, and 
instil a mind-set of innovation and 
collaboration through the sharing 
of experiences, data and 
knowledge, 

test and develop new approaches 
and business models for content 
creation, distribution and 

1 038 000 EURO for 
the funding of up to 
3 proposals 
 
The action will be 
implemented by way 
of a call for proposals 
with a maximum 
aid intensity of 
60% (40% co-
funding of the 
applicant) of the 
total eligible costs of 
the project(s). 

20 septembrie 2019 
 
https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/pilot-
project-platforms-cultural-
content-innovation-call-
proposals 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
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promotion, taking advantage of 
digital technologies and taking into 
account new audience patterns 
and behaviours 

Existence and operation 
of platform(s) for cultural 
content innovation. 

Eligible activities: 

The following types of activities 

are eligible, inter alia, under this 

call for proposals: 

 - Curation activities of a platform 

promoting experimentation with 

recent technologies and the 

development of new approaches, 

services, products, business 

models in the content industries; 

 - activities related to 

dissemination of results of 

experimentation, sharing of data 

and experience among cultural 

content sectors; 

 - activities related to the 

organisation of events, 

conferences, workshops, etc. 

(online and offline) showcasing the 

progress and the results of the 

activities of the platform for 

cultural content innovation; 

 - financial support to third parties 

(see point 11.8. d). 

European 
Commission 
 
Preparatory Action 
“Cinemas as 
Innovation Hubs 
for Local 
Communities” 

Objectives: 
The preparatory action will test 

new cinema-going experiences, 

while taking into account local 

audiences’ needs, and will focus 

on: 

(a) Testing new ways of rethinking 

the cinema experience and 

creating innovative cultural 

venues; 

Minimum 200 000 
EURO 
Maximum 700 000 
EURO, 
 
Contribuția 
beneficiarului 
Minimum 20% 

25 septembrie 2019 
 
https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/call-
proposals-preparatory-action-
cinemas-innovation-hubs-local-
communities 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
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(b) Audience development and 

building communities through 

interactive experiences; 

 (c) Supporting cinema equipment 

and digitisation. 

 

Eligible activities: 
- cross-border cooperation 

projects among cinema operators, 

as well as between cinema and 

other cultural organisations (such 

as museums, art galleries, 

libraries, film archives, 

performance spaces such as 

concert halls, theatres, etc.; these 

partnerships could be joined by 

VOD platforms etc.); 

- curated and diverse cinema 

programming of at least 60% of 

European content (mainly from EU 

countries) from different genres 

and formats, embodying European 

cultural diversity; the 

programming should present a 

strong cultural value and might 

include among others: feature 

films, TV series, animation, 

documentaries, heritage films, 

short formats or innovative 

content like VR); 

- education activities (including 

debates, creative workshops and 

co-creation) on topics such as 

cinema, new audiovisual 

technologies (VR, cross media 

etc.) and other cultural activities 

or performing arts; 

- activities meant to attract 

audiences to the cinema, cultivate 

new audiences and enhance their 

experience (i.e.: introducing more 

social elements and leisure 

elements by cooperating with 

cafés, concert or sports halls, 

video gaming etc.); 

- supporting cinema equipment 

and digitisation to adapt to 

audience needs, provided that this 

is necessary for the 

implementation of the action and 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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creation of innovative and more 

diverse cultural hub experience; 

- promotion and communication 

activities related to the action; 

- actions aiming at the creation 

and improvement of networks, 

exchanges of good practices; 

- financial support to third parties 

(see point 11.8. d). 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro

