
Total eligibil (UE+BS) din care UE

AP 4 9.iv

4.10 Consolidarea retelei 

de asistenta medicala 

comunitara

Beneficiari 

• Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile

de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.)

Activitati eligibile 

Sprijin pentru consolidarea reţelei de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari) prin asigurarea resurselor adecvate pentru furnizarea de servicii

medicale comunitare adaptate nevoilor populaţiei, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate nevoilor acestora

8,625,450.00 7,282,927.92 noncompetitiv

AP 6 10.i

6.2&6.3 Program pilot de 

stimulare a participării la 

educație a copiilor cu 

părinți plecați la muncă în 

străinătate

Beneficiari 

• Instituții de învățământ (ISCED 0 - 2) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională

• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați

• Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)

•  Instituții de cult si asociații religioase

•  Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

• APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

• ONG

Activitati eligibile 

Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 

scolii 

 Sprijin material pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor  

Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială 

 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin 

părinților la plecarea din țară

10,000,000.00 8,500,000.00 februarie aprilie competitiv

AP 6 10.i

6.2&6.3 Pachet integrat 

prevenire abandon scolar - 

program pilot 

Beneficiari 

Instituții de învățământ (ISCED 0 - 2) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională

• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați

• Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)

•  Instituții de cult si asociații religioase

•  Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

• APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

• ONG

Activitati eligibile 

 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 

scolii 

 Sprijin material pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor  

 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială 

Dezvoltareade parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin 

părinților la plecarea din țară

20,000,000.00 17,000,000.00 Martie August Octombrie competitiv

AP 6 10.ii

6.7 & 6.9 & 6.10 MĂSURI  

INTEGRATE PENTRU 

CRESTEREA PARTICIPARII 

STUDENȚILOR DIN 

CATEGORII VULNERABILE

LA PROGRAME 

ANTREPRENORIALE - 

relansare

Beneficiari 

• Instituții de învățământ superior acreditate, publice şi private ;

• ONG-uri, inclusiv asociațiile studențești (pentru măsuri aferente OS 6.7.);

• Parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private.

Activitati eligibile 

• Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii, mobilită ți, constituirea de rețele şi 

comunități virtuale de studii la distanță etc., a căror acordare va fi condiționată de absolvirea studiilor terțiare/continuarea studiilor, în vederea creșterii numărului de cursanți şi de 

absolvenți din învățământul terțiar;

•  Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, studenți și personal didactic (ex. activități de consiliere, activități de informare, organizarea unor 

vizite la universități etc.), ecum şi campanii de conștientizare în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar şi pentru asigurarea înțelegerii beneficiilor pe care le oferă 

educația de nivel superior cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă (măsură secundara);

•  Alte acțiuni inovative care sprijină particip area la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională. 

33,000,000.00 28,050,000.00 februarie Martie Mai competitiv

AP 6 10.ii

6.7 & 6.9 & 6.10 MĂSURI 

DE OPTIMIZARE A 

OFERTELOR DE STUDII 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SUPERIOR ÎN SPRIJINUL 

ANGAJABILITĂȚII - 

relansare

 Beneficiari

 Instituții de învățământ superior acreditate, publice şi private ;

 - ONG-uri, inclusiv asociațiile studențești (pentru măsuri aferente OS 6.7.);

 - Parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private.

Activitati eligibile 

• Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilități, 

constituirea de reţele şi comunităţi virtuale de studii la distanţă etc., a căror acordare va fi condiționată de continuarea studiilor, în vederea creşterii numărului de cursanţi şi de 

absolvenți din învăţământul terţiar;

• Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională

•  Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul instituțiilor de învățământ superior 

acreditate, în vederea extinderii acestei forme de școlarizare adresate inclusiv tinerilor care au finalizat studii liceale, dar nu au obținut diploma de bacalaureat. Și în cadrul acestor 

programe de studii va fi încurajată derularea de cursuri cu componentă aplicativă adresate cursanților din învățământul terțiar non-universitar tehnic, cu scopul creșterii atractivității 

studiilor și a angajabilității viitorilor absolvenți

50,000,000.00 42,500,000.00 februarie Martie Mai competitiv

AP 6 10.ii

6.8 Implementarea 

sistemului multinivelar de 

calificări în instituții de 

învățământ superior

Beneficiar

Agenții, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior, inclusiv a Cadrului Național al Calificărilor în 

Învățământul Superior

•  Parteneri sociali din învățământul superior (ex. organizații sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și 

Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

Activitati eligibile

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe

promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu un accent pe

dobândirea de abilități şi competențe relevante pentru piața muncii

50,000,000.00 42,500,000.00 Aprilie iulie Septembrie competitiv

PROGRAMUL 

OPERATIONAL
Axa prioritară

Prioritate de 

investiții

Obiectiv 

specific/Operaţiune/ Titlu 

ghid

POCU

Apel 

competitiv/ 

necompetitiv

ObservatiiBeneficiari eligibili
Valoare apel de proiecte (euro) 

Data estimata 

pentru 

publicare Ghid 

in consultare 

publica

Data estimata a 

se lansa apel 

proiecte 

Data estimata a  

închiderii 

apelului



Total eligibil (UE+BS) din care UE

PROGRAMUL 

OPERATIONAL
Axa prioritară

Prioritate de 

investiții

Obiectiv 

specific/Operaţiune/ Titlu 

ghid

Apel 

competitiv/ 

necompetitiv

ObservatiiBeneficiari eligibili
Valoare apel de proiecte (euro) 

Data estimata 

pentru 

publicare Ghid 

in consultare 

publica

Data estimata a 

se lansa apel 

proiecte 

Data estimata a  

închiderii 

apelului

AP 6 10.iv

6.13Sprijin pentru 

doctoranzi și cercetători 

post-doctorat - relansare

Beneficiar 

• Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;

• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;

• Academia Română

Activitati eligibile

Organizarea și derularea unor programe de învățare prin experiență practică (complementare programelor de studii doctorale/postdoctorale), furnizarea de servicii de consiliere și 

orientare profesională, necesare  creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate. Aceste programe complementare vor fi axate pe dobândirea de competente transversale corelate 

cu necesitățile pieței muncii, formarea de competențe antreprenoriale, utile studenților (ISCED 8) și cercetătorilor postdoctorat. 

• Consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații 

directe în economie, cu  tenție deosebită acordată sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 

inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru  doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și sprijinirea 

mobilității interne și transnaționale. 

59,000,000.00 50,150,000.00 februarie Martie Mai competitiv

POIM AP4

OS 4.1 - actiunea A

(Elaborarea 

planurilor de

management/seturil

or de măsuri de

conservare /

planurilor de acţiune

pentru ariile

naturale protejate) 

AP 4, PI 6d, O.S. 4.1

Creşterea gradului de

protecţie şi conservare a

biodiversităţii şi refacerea

ecosistemelor degradate

(asociaţii şi fundaţii) / institute de cercetare / universităţi / muzee -  care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi 

constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România. 30,000,000.00 25,500,000.00 TRIM I 2020 TRIM I 2020 2021
apel 

competitiv

PO Competitivitate

AP 1 

Cercetare, 

dezvoltare 

tehnologică și 

inovare (CDI) 

în sprijinul 

competitivită

ții economice 

și dezvoltării 

afacerilor

PI 1a: Consolidarea

cercetării și inovării

(C&I), a

infrastructurii și a

capacităților de

dezvoltare a

excelenței în

domeniul C&I,

precum și

promovarea 

centrelor de

competență, în

special a celor de

interes european

Obiectiv Specific: OS 1.1.

Creșterea capacității

științifice în domeniile de

specializare inteligentă și

sănătate - Acțiunea: 1.1.1

Mari infrastructuri de CD /

Tip de proiect: Proiecte

pentru clustere de inovare 

Beneficiari eligibili în cadrul acestei competiții sunt clusterele de inovare, prin organizaía care administrează clusterul.           

Vor fi sprijinite: • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente

(departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);

• Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația

clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);

• Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;

• Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului sau gestionarea activelor de cercetare ale

clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.

31.702.352 euro/

150.633.725,53 lei

26.947.152 euro/

128.039.392,73 lei
ghidul a fost în consultare public în perioada 14.08.2019 - 21.09.2019ianuarie 2020

90 de zile de la

data 

deschiderii 

(aprilie 2020)

Competitiv

Va fi al doilea Apel dedicat acestui

tip de proiecte, primul fiind lansat

în anul 2016.

POCU


