
FONDURI STRUCTURALE 2014-2020, Finantari active, februarie 2021 

Sursa: Fonduri-Structurale.ro, februarie 2021 

POR, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-
active 

8.1.B Centre comunitare integrate, 30.04.2021 
8.2.B  Spitalul Județean - ITI Delta Dunării, 02.08.2021 
9.1 Strategii de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020 - regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III) , 31.12.2021 

POCU, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-
uman/finantari-active 

2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare 
5.1 Sprijin pentru funcționarea GAL (depunere cereri de finanțare în MySMIS) - regiuni mai puțin dezvoltate și 
regiunea București-Ilfov (Etapa III ) 

POCA, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-
administrativa/finantari-active 

2.1 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local - Regiunea București-Ilfov, 31.03.2021 
2.1 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local - Regiuni mai puțin dezvoltate, 31.03.2021 

POC, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-
competitivitate/finantari-active 

1.1.3  Actiuni in sprijinul derularii Orizont 2020 , infrastructuri europene s.a. 
2.3.1. e-guvernare, e-sanatate 

POIM, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-
mare/finantari-active 

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar, 31.12.2022 
2.3 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, 31.12.2022 
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar, 31.12.2022 
3.1 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, 01.07.2022 
4.1 Biodiversitate, 31.12.2021 
4.1 Refacerea ecosistemelor degradate, 30.06.2022 
4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric, 30.06.2022 
5.1 Managementul riscului la inundații și eroziune costieră, 30.06.2022 
5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre, 31.12.2022 
7.1 Dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi, 31.12.2021 
8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor, 04.11.2021 
8.2 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor, 04.11.2021 
9.1. Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
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PNDR,  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-
rurala/finantari-active 

19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, 31.12.2021 
4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole - abatoare montane, 31.03.2021 
6.1 Instalarea tinerilor fermieri – Disapora, 04.05.2021 
 
POPAM, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-
afaceri-maritime/finantari-active 
M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultură 

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/9/programe-de-cooperare-transfrontaliera-
interregionala-transnationala 
 
ALTE FINANTARI 
 
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 

- Active Citizens Fund-subscheme, 20.04.2021 
- Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene, 29.04.2021 
- Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu 

învățământului profesional și tehnic + preuniversitar, iunie 2021 
- Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, 

runda II, 15.04.2021 
- Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipalități”, 29.03.2021 
- „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică 
- Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile 

vulnerabile, inclusiv Romi, 30.03.2021 
- Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach, 09.03.2021 

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin 
crearea de locuri de muncă, 31.12.2023, cond: min 100 locuri munca 

FINANȚĂRI ÎN PREGĂTIRE 

https://www.fonduri-structurale.ro/finantari-2021 
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