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Ministerul Fondurilor Europene

Agenda:

1. Lansarea aplicatiei IT MySMIS 2014 – modulele „Definire Apel” și
„Depunerea cererii de finan țare”;

2. Lansarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea in frastructurii
integrate de ap ă și apă uzată și a primelor patru apeluri de propuneri de
proiecte aferente Axei prioritare 3 Dezvoltarea infrastruc turii de mediu în
condi ții de management eficient al resurselor – POIM 2014-2020

aprox. 3 miliarde Euro;

3. Prezentarea calendarului de lansare pentru program ele opera ţionale 2014-
2020 gestionate de MFE

4. Proiecte retrospective 

5. Actiuni de imbunatatire a activitatii de gestionare a pro gramelor si de
crestere a calitatii proiectelor



Ministerul Fondurilor Europene

Programul Operational Capital Uman – 2014-2020

Planificarea lansarilor de ghiduri pentru cereri de 

proiecte

Martie 2016 



Nr. 

ghid

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. 4

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

1, 2 Tineri 16-24 ani indrumati spre educatie sau locuri

de munca – Program antisaracie – pentru furnizori

de servicii publici si privati

1.1, 1.2, 2.1, 2.1

480

3, 4 Tineri 16-24 indrumati spre antreprenoriat -

Schema de granturi - Program de antreprenoriat -

scheme de grant global

1.1, 1.2, 2.1, 2.1

53

5 Inregistrarea si indrumarea tinerilor inactivi de catre

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

(ANOFM) - Program antisaracie , 2,3

41

6,7,

8,9

Masuri de ocupare pentru someri (roma, non-roma,

mediu rural, mediu urban, persoane cu disabilitati) -

Program antisaracie 3.1-3.5

440

10 Sustinerea crearii de IMM-uri cu profil non-agricol

din zona urbana- Program de antreprenoriat -

scheme de grant global 3.7

190

11 Sustinerea crearii de IMM-uri cu profil non-agricol 

din zona urbana- Program de antreprenoriat  -

scheme de imprumuturi  (95 mil Euro - lansare 

2017)   3.7



Nr. 

ghid

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug

.

Sept. 5

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

12, 

13, 

Adaptarea la schimbare a lucratorilor,

intreprinderilor si a antreprenorilor – specialitati

inteligente, masuri de outplacement - Program de

antreprenoriat 3.8,3.9

148

14 Viziune integrata privind reforma ANOFM –

modernizarea serviciului public de ocupare, 3.10,

3.11

100

15 Masuri destinate imbunatatirii nivelului de

cunostinte / competente ale angajatilor - Program

de antreprenoriat - 3.12

108

16, 

17

Dezvoltarea locala integrata in comunitatile

marginalizate rome si non-rome – autoritati publice

centrale si locale in parteneriat cu ONG-uri -Program

antisaracie , 4.1, 4.2

296

18 Alfabetizarea digitala a persoanelor din comunitatile

dezavantajoase (lansare 2017 – corelare cu POC – 19

mil Euro) - Program antisaracie , 4.3,

19 Reducerea numarului de persoane in situatii de 

vulnerabilitate  - sprijin pentru persoanele din 

penitenciare  4.4

10



Nr. 

ghi

d

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. 6

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

20. Reducerea numarului de persoane in situatii de

vulnerabilitate - fara adapost, dependente de

alcool si droguri, victime ale violentei, virstinice

cu risc de excluziune sociala (lansare in 2017 –

46 mil Euro) 4.4

21, 

22

Asistenta sociala comunitara - Program

antisaracie , 4.5,4.6

45

23 E- Asistenta sociala (9 mil Euro – lansare in 2017)

-4.7

24, 

25

Sanatate - Instruire pentru cadrele din sectorul

medical 4.8
117

26, 

27,

28, 

29

Programe nationale de screening – neonatal,

pre-natal, pentru boli transmisibile si

netransmisibile si de vaccinare - Program

antisaracie 4.9,4.10

165

30 Servicii de sanatate utilizind solutii IT  (9 mil 

Euro – lansare in 2017), 4.11



Nr. 

ghi

d

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. 7

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

31, 

32 

Servicii la nivelul comunitatii npentru copii si

tineri anterior institutionalizati sau din

institutii de tip rezidential- Program

antisaracie 4.12, 4.13

45

33 Dezvoltarea retelei de asistenti sociali si

asistenti maternali –prevenirea separarii

copilului de familie - Program antisaracie

4.14

10

34 Servicii sociale si medicale pentru persoane

virstnice sau cu disabilitati plasate in institutii

rezidentiale - Program antisaracie 4.15

55

35 Granturi pentru intreprinderile de economie

sociala - Program de antreprenoriat 4.16

74

36 Instrumente financiare pentru intreprinderile

de economie sociala – (37 mil Euro, lansare

2017) - - Program de antreprenoriat 4.16

37, 

38,  

39

Dezvoltare comunitara – DLRC – orase cu 

peste 20.000 locuitori  sau pina la 20,000 

locuitori - Program antisaracie 5.1, 5.2

200



Nr. 

ghid

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. 8

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

40 Program formare profesionala a doua sansa

pentru tineri - Program antisaracie 6.1

104

41, 

42, 

43

Suport pentru programe pre-scolare (crese si

gradinite) - Program antisaracie ( 108 mil se vor

lansa in 2017 in corelare cu POR) 6.2,6.6,

54

44, 

45

Scoala – motor de incluziune in zonele

defavorizate, programe de formare pentru tineri

si adulti - Program antisaracie 6.3-6.6

335

46, 

47, 

48, 

49, 

50

Invatamint pre-universitar, universitar si post

liceal 6.5-6.10

267

51,  

52 

Formare profesionala initiala - burse, consiliere

6.11

53, 

54, 

Formare profesionala continua 6.12 60



Nr. 

ghid

Ghid Aprilie Mai Iunie Iulie Aug Sept. 9

Alocarea aproximativa de fonduri in mil Euro 

55, 

56, 

57

Tranzitia de la educatie la viata activa - studii

doctorale si post doctorale, invatare la locul de

munca, - studenti, invatamint secundar si tertiar

( 61 mil euro lansare in 2017 - corelat cu POR) 6.13,

6.14

103

58 Programe dezvoltare profesionala pentru personalul

didactic ( 8 mil Euro – 2017) 6.15

59, 

60, 

Sisteme de educatie si formare profesionala ( 25 mil

Euro in 2017) 6.16, 6.17

61 Asistenta tehnica ( 258 mil – lansare continua ) 7.1,

7.3

TOTAL 2016 - 3.500 mil Euro –

aproximativ 80 % din alocare program

1175 830 309 563 100 523



Ministerul Fondurilor Europene

Programul Operational Infrastructura Mare 

2014-2020

Planificarea lansarilor de ghiduri pentru cereri de 

proiecte

Martie 2016 



SUMAR 
PROIECTE NECOMPETITIVE – teoretic in pregatire - total buget aprox 19.821
mil Euro – din care fazate aprox. 3.500 mil Euro

• Proiecte identificate în Masterplanul de Transport - infrastructura
rutiera, feroviara navala, aeroportuala, terminale intermodale

• Proiecte identificate în Planul de mobilitate urbană București – Ilfov –
metrou

• Proiecte publice de infrastructură de apă și apă uzată, deșeuri,
monitorizare calitatea aerului, reducerea riscului de inundații și eroziune
costieră, managementul situațiilor de urgență

• Contorizare inteligentă a consumului de energie

• Dezvoltarea infrastructurii de termoficare (București – 188 mil Euro,
orașe selectate – 106 mil Euro)

• Dezvoltarea infrastructurii de transport energie electrică și gaze (80 mil
Euro)



PROIECTE COMPETITIVE (lansare aprilie, mai 2016 – total 674 mil
Euro)

• Protejarea și îmbunătățirea biodiversității – 255 mil Euro

• Reducerea suprafețelor poluate istoric – 149 mil Euro

• Creșterea producției de energie alternativă (biomasă, biogaz,
geotermal) – 89 mil Euro

• Infrastructura de distribuție de energie din surse alternative – 22
mil Euro

• Monitorizarea consumului energie pentru consumatori industriali
– 12 mil Euro

• Cogenerare de înaltă eficiență – 67 mil Euro

• Refacerea ecosistemelor degradate - 80 mil Euro (lansare 2017)



Ministerul Fondurilor Europene

Programul Operational Competitivitate – 2014-2020

Planificarea lansarilor de ghiduri pentru cereri de

proiecte

Martie 2016 



Sumar
• Total buget UE – 1,33 miliarde Euro (aprox 800 mil Euro 

C&D , 530  mil Euro -Sisteme informatice

• Prioiecte strategice – ELI – Magurele, Danubius , RONET –
Broadband – aprox. 280 mil Euro

• 400 mil Euro lansate in 2015 – in contractare – aprilie

• In pregatire ghiduri – lansare 2016 – pentru:

– Proiecte pentru securitatea cibernetica si pentru asigurarea
interoperabilitatii sistemelor dedicate evenimentelor de viata
si guvernare

– Cercetare, dezvoltare, inovare si IT pentru intreprinderi si
universitati



Proiecte retrospective pentru cresterea ratei de 

absorbtie 2007-2013 

• Autorit ățile de Management ale POS Mediu, POS Transport, POSCCE și
POSDRU au analizat pân ă în prezent 1.561 proiecte, din care au fost
aprobate 40, în valoare total ă de aprox. 541 milioane euro (contribu ție
UE de aprox. 464 milioane euro) ;

• Se mai afl ă în procesare/ evaluare/ aprobare un num ăr de 33 proiecte, cu
o valoare total ă de 630 milioane euro (contribu ție UE de aprox. 520
milioane euro). Din proiectele aprobate, a fost solicitat ă până în prezent
Comisiei Europene suma de 85 milioane euro ;

• Până în prezent, mai pu țin de unul din zece proiecte analizate au
corespuns cerin țelor de finantare, in principal datorita nerespectar ii

legisla ției în domeniul achizi țiilor publice , lips ei autoriza țiilor de
construc ție sau a acordu lui de mediu ;

• Se mai pot identifica si analiza proiecte pina in iunie 2016 – solicitam

sprijin ministerelor pentru identificarea de proiecte retrospective



5. Actiuni de imbunatatire a activitatii de gestionare a 

programelor si de crestere a calitatii proiectelor

• Imbunatatirea contractului de antrepriza / constructii

• Standardizarea contractului de finantare

• Standardizarea ghidurilor si a documentatiei solicitate

potentialilor beneficiari

• Sprijin pentru beneficiari – solutii noi de helpdesk

• Pregatirea pentru acreditarea sistemului de management si

control - standardizare;

• Evitarea problemelor identificate de audit in perioada

anterioara

• Cooperarea intensa cu ministerele de linie

• Transparenta activitatii


