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 Cuprins 
 
1. Apel pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

2. Apel pentru propuneri de proiecte de răspuns rapid Coronavirus  

3. Initiativa „Interreg Volunteer Youth” 

4. 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–POCU AP 5, OS 5.1 

5. Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs 

6. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

7. Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul social  

8. Program Corpul  European de Solidaritate 

9. Programul CERV: finanțări pentru promovarea valorilor UE, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor 

10. Fondul Viață pentru Nou-Născuți 

11. Centre  comunitare  integrate (POR, AP  8, PI 8.1, OS 8.1,  Operațiunea B)  

12. Apel de proiecte  adresat  Autorităților  Naționale pentru  Protecția Datelor  
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Apel pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
 
 Finanțator: Granturile SEE  și Norvegiene 2014-2021 / FRDS 

 Solicitanți eligibili: : Entitățile sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în 
implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală din: România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

 Obiectivul programului: Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, 
cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, 
respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe 

teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.  

 Activități eligibile:  Prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și 
ateliere de lucru, vizite de studiu, conferințe, seminare și alte activități similare. Activitățile bilaterale propuse se vor axa pe teme 
relevante pentru obiectivele și activitățile proiectului finanțat în cadrul Programului și vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor 
acestuia. 

 Valoarea grantului: Maximum 5.000 € 

 Contribuția beneficiarului:  

 Termen limită: 6 iulie 2020 - 1 mai 2024 

 Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 
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Apel pentru propuneri de proiecte de răspuns rapid Coronavirus  
 

 Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)  

 Solicitanți eligibili: : Proiectele trebuie inițiate de ONG-uri din următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, sau 
Ucraina. Organizatiile din România pot participa în proiecte pentru ajutorarea ţărilor enumerate mai sus.  Implicarea partenerilor 
suplimentari, în special a noilor membri UE, este posibilă și binevenită. 

 Obiectivul programului: Scopul apelului este mobilizarea inițiativelor civice în regiunea largă a Mării Negre menite să contribuie 
la limitarea crizei coronavirusului și la combaterea impactului său negativ asupra societății, a bunei guvernări, a democrației, a 

statului de drept și a accesului la mass-media gratuite. 

 Activități eligibile:  Proiectele care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele arii tematice vor fi deosebit de 
apreciate: Asistență rapidă grupurilor vulnerabile pentru a preveni răspândirea în continuare a virusului; Buna guvernare și 
responsabilitatea actorilor statului; Combaterea știrilor false, în special a celor legate de coronavirus; Adaptarea la noile condiții – 
pentru a depăși dificultățile generate de pandemia coronavirusului și a întări capacitatea de a opera în timpul și după pandemie. 

 Valoarea grantului: Bugetul proiectelor  trebuie să fie sub 25.000 USD. Cheltuielile administrative sunt limitate cumulativ la 25% 
din suma totală de atribuire. 

 Contribuția beneficiarului:  

 Termen limită: Propunerile vor fi primite în mod continuu, începând cu 27 martie 2020. 

 Informații suplimentare: https://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund 
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Initiativa „Interreg Volunteer Youth” 
 
 Finanțator: Comisia Europeană   

 Solicitanți eligibili: Tineri cu vârsta între 18 si 30 de ani, pasionati de comunicare, care doresc să ajute la diseminarea informației 
despre solidaritate și cooperare în Europa. 

 Obiectivul programului: Diseminarea informatiei despre solidaritate si cooperare în Europa.  

 Activități eligibile: Tinerii voluntari vor lucra fie în birourile Autorităților de management ale programului, fie in cele ale 
Secretariatelor comune. Pentru buna desfășurare a „Interreg Volunteer Youth", Comisia Europeana a decis să instituie o 
Autoritate de management, iar această responsabilitate să fie atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB). 

 Valoarea grantului: Programul acoperă în special cheltuielile de călătorie, cazare, produse mâncare și de asigurare. 

 Contribuția beneficiarului: 

 Termen limită: În funcție de tipul de acțiune. Cererile pentru „Eticheta de calitate” pot fi depuse permanent 

 Informații suplimentare: https://www.interregyouth.com/ 
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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–POCU AP 5,OS 5.1 
 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora; Furnizori acreditați 
de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; Furnizori autorizați de formare profesională; Centre autorizate de evaluare și 
certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii; 

 Obiectivul programului: 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 

 Activități eligibile:  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; Susținerea antreprenorialului în cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu; Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate; Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul 

țintă;  Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă; Combaterea discriminării și a segregării. 

 Valoarea grantului: 50.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 5 % 

 Termen limită:  31 decembrie 2021 

 Informații suplimentare: http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/ 
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Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs 
 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) 

 Obiectivul programului: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 

 Activități eligibile: Derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care 
au dificultăți în a se integra social, precum și pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO în vederea înregistrării; Derularea de 
campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situația lor diferită; Monitorizarea 
măsurilor dedicate tinerilor NEETs. 

 Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 49.000.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită: 31. 12. 2023 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman 
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Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (POR 8.3 C) 
 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în 
domeniul social; Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale;  

 Obiectivul programului: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale  

 Activități eligibile: construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă 
rezidențială, destinată copiilor; construcţia / reabilitarea / modernizarea / dotarea de case de tip familial pentru copii. 

 Valoarea grantului: valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: 2% 

 Termen limită: 01 iulie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional 
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Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul social  
 
    Finanțator: Comisia Europeană, Programul CERV-2021-CHILD 

    Solicitanți eligibili: orice persoană juridică (organisme publice sau private) din statele participante la programe. O entitate 
orientată spre profit poate participa doar în parteneriat cu entități publice sau private non-profit.   

    Obiectivul programului: Scopul apelului este sprijinirea activităților care răspund la impactul pandemiei Covid-19, promovând 
modalități de integrare și plasare a drepturilor copiilor în răspunsurile la această situație și la orice alte situații de urgență. Totodată va 
contribui la punerea în aplicare a acțiunilor propuse se Strategia UE privind drepturile copilului. 

    Activități eligibile:  evaluarea lecțiilor învățate din situația Covid-19 în contextul impactului acesteia asupra drepturilor copilului, 
sondaje, consultări, focus grupuri și alte tipuri de întâlniri online și offline, dezvoltarea de noi proiecte, consolidarea capacităților, 
activități de formare, campanii de informare, etc.  

   Valoarea grantului: minim 75.000 Euro/proiect 

    Contribuția beneficiarului: 10% 

   Termen limită: Propunerile pot fi depuse până la data de 7 septembrie 2021, online. 

   Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-
call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf 
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Program Corpul European de Solidaritate 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană  

 Solicitanți eligibili: Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În plus, grupurile de 
tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate. 

 Obiectivul programului: Sprijinirea tinerilor care doresc să se implice în activități de voluntariat întro varietate de domenii, de la sprijinirea 
persoanelor aflate în dificultate la sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara acesteia. Prioritatea din 
acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul 
pandemiei de COVID-19, precum și redresarea. 

 Activități eligibile: Proiecte de voluntariat • Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată • Proiecte de solidaritate • Eticheta de 
calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității • Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar 

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 5 octombrie 2021  

 Informații suplimentare: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro 
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Programul CERV: finanțări pentru promovarea valorilor UE, egalității de gen, prevenirea și 
combaterea violenței împotriva copiilor 
 

 Finanțator: Uniunea Europeană  

 Solicitanți eligibili: organizații publice sau private, ONG-uri, întreprinderi mici și mijlocii, instituții de cultură, învățământ sau de cercetare, etc. 

 Obiectivul programului: Programul consolidarea și promovarea drepturilor și valorilor UE. 

 Activități eligibile:  În cadrul acestui program, CE a publicat următoarele apeluri: 

• Pilonul 1: Valorile Uniunii: 1. Apel de propuneri de acorduri-cadru de parteneriate de 4 ani pentru sprijinirea rețelelor europene, a organizațiilor 
societății civile active la nivelul UE și a grupurilor de reflecție europene în domeniile valorilor Uniunii. 2. Granturi operaționale acordate 
partenerilor-cadru activi în domeniile valorilor Uniunii. 

• Pilon 2: Egalitate, drepturi și egalitate de gen: 1. Apel de propuneri pentru promovarea egalității și combaterea rasismului, xenofobiei și 
discriminării. 2. Apel de propuneri pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului. 3. Apel de propuneri limitate/restricționate pentru 
Autoritățile naționale pentru Protecția Datelor în contactarea părților interesate de legislația privind protecția datelor. 

• Pilon 3: Implicarea și participarea cetățenilor: Apel de propuneri privind comemorarea europeană 
• Pilon 4: Daphne: Apel de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor. 

 Valoarea grantului: pentru perioada 2021-2022 au fost alocate 292 de milioane de euro pentru acest program 

 Contribuția beneficiarului: variabil, în funcție de apel 

 Termen limită: variabil, în funcție de apel: 15, 22 sau 29 iunie 2021, 7 sau 9 septembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26317/programul-cerv-finantari-in-valoare-de-peste-1-miliard-de-euro-pentru-promovarea-
valorilor-ue-egalitatii-de-gen-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-copiilor 
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Fondul Viață pentru Nou-Născuți 
 
 Finanțator: Fundația Vodafone România și  Asociația pentru Relații Comunitare 

 Solicitanți eligibili: Solicitanții de proiect eligibili sunt organizațiile neguvernamentale înființate legal, cu sediul în România, care își desfășoară activitatea 
conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a primi finanțare, este 
obligatoriu ca solicitantul de proiect să facă dovada parteneriatului cu unitatea medicală pe care o vizează proiectul (de exemplu, spitalele publice de specialitate 
obstetrică, ginecologie şi neonatologie de nivel I și II care dețin secție sau compartiment de neonatologie și de terapie intensivă neonatală) și cu o autoritate 
publică care vine în sprijinul proiectului (de exemplu, consiliu local, consiliu județean, primărie, instituția prefectului, etc.). 

 Obiectivul programului: Fondul urmărește, la nivel național, creșterea capacității secțiilor și compartimentelor de neonatologie și de terapie intensivă neonatală 
de a stabiliza, diagnostica, trata și transfera pacienții nou-născuți cu diferite afecțiuni medicale. 

 Activități eligibile: Fondul Viață pentru Nou-Născuți susține proiecte de dotare și modernizare cu echipamente și aparatură medicale, inclusiv soluții de 
telemedicină, dar și renovări a spațiilor medicale pentru a crește capacitatea de stabilizare, diagnosticare tratament și transfer în condiții optime a nou-
născuților cu diferite afecțiuni medicale din secțiile și compartimentele de neonatologie și de terapie intensivă cu nivel de competență I și II. Pe lângă sprijinul 
financiar, Fondul oferă și consultanță în atragerea de resurse suplimentare necesare în rezolvarea cât mai multor nevoi locale legate de îngrijirea medicală 
neonatală.  

 Valoarea grantului: valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 250.000 de lei și maximum 1.000.000 de lei. 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 9 iulie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/finantari-de-5-milioane-de-lei-pentru-renovarea-si-dotarea-sectiilor-de-nou-nascuti.html 
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Centre  comunitare  integrate (POR, AP  8, PI 8.1, OS 8.1,  Operațiunea B)  
 
 Finanțator: Uniunea  Europeană şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Unităţile administrativ teritoriale care se regăsesc în  lista celor 139 comunităţi cu  tip de marginalizare peste  medie și severă (Anexa 14 la  
Ghid), precum şi  parteneriatele între acestea. Alte unităţi administrativ teritoriale; Orice alte autorități/instituții  publice care pot contribui la  buna 
implementare a  proiectului.  

 Obiectivul programului: Sprijinirea  comunităţilor cu tip  de marginalizare  peste medie și  severă, care  constituie  comunitățile supuse  intervențiilor de tip  soft 
privind serviciile  comunitare integrate  

 Activități eligibile: • Construcţia/reabilitarea/modernizarea/  extinderea/dotarea centrelor comunitare  integrate; • pe lângă structurile („încăperile”)  
menţionate în baremul minim pentru  organizarea centrului comunitar integrat şi  înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri: a) un punct de lucru de medicină 
de  familie sau un cabinet individual de  medicină de familie; b) un cabinet de medicină dentară, un  punct de recoltare pentru analizele  medicale, alte servicii 
medicale necesare  unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale; c) un centru de permanență; d) alte puncte de lucru destinate  activităților și serviciilor 
integrate de  sănătate, sociale și educaționale.” accesibilizarea spațiului destinat centrelor  comunitare integrate și a căilor de acces,  asigurarea/modernizare 
utilităţilor generale  şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe  amplasamentul obiectivului de investiții)  

 Valoarea grantului: Între 10.000 - 100.000 euro  

 Contribuția beneficiarului: 2% 

 Termen limită: 30 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-8/apeluri-lansate/906-ghidul-specific-8-1-b-cci-por-8-8-1-b-2-7-regiuni-prioritatea-de-
investitii-8-1-obiectivul-specific-8-2-operatiunea-b-centre-comunitare-integrate 
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Apel de proiecte  adresat  Autorităților  Naționale pentru  Protecția Datelor  
 
 Finanțator: Uniunea  Europeană 

 Solicitanți eligibili: Autoritățile naționale pentru  protecția datelor.  Partenerii pot fi entități  publice sau organizații  private  

 Obiectivul programului: Facilitarea  implementării  obligațiilor GDPR  de către  întreprinderile  mici și mijlocii și  sensibilizarea  publicul larg  despre GDPR 

 Activități eligibile: Ajutarea autorităților naționale de protecție a  datelor să ajungă la întreprinderi și publicul larg  prin: • sprijinirea activităților desfășurate de  
autoritățile naționale de protecție a datelor  pentru a facilita implementarea obligațiilor  GDPR de către întreprinderile mici și  mijlocii; aceste activități pot 
include în  special furnizarea de îndrumări practice,  șabloane și instrumente digitale destinate  întreprinderilor mici și mijlocii care pot fi  reproduse în alte state 
membre; • sprijinirea activităților desfășurate de  autoritățile de protecție a datelor pentru a  sensibiliza publicul larg despre GDPR  

 Valoarea grantului: minim 75.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 9 septembrie 2021  

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-
data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDiv
isionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy
=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 


