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Autoritatea de Management pentru 
Programul Opera?ional Capital Uman 
din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene a lansat în consultare 
public? dou? ghiduri pentru 
preg?tirea apelurilor care vor sprijini 
popula?ia ?i sistemul medical în 
aceast? perioad?.

Astfel, în cadrul viitorului apel ?Sprijin 
pentru persoanele vulnerabile în 
contextul epidemiei COVID-19? vor fi 
asigurate finan??ri pentru 1.000 de 
asisten?i sociali care s? acopere 
nevoile unui num?r de minim 
100.000 de persoane vârstnice sau cu 
dizabilit??i, aflate în carantin?.

Bugetul apelului va fi de 30 milioane 
euro, fonduri europene ?i contribu?ia 
na?ional?, iar proiectul va fi 
implementat în întreaga ?ar?.

Al doilea apel este ?Sprijin pentru 
personalul din s?n?tate implicat 
direct în transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea ?i 
tratamentul pacien?ilor infecta?i cu 
COVID-19?.

Acesta va finan?a acordarea 
stimulentului de risc medicilor, 
personalului medico-sanitar, 
paramedical ?i auxiliar, implicat direct 
în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea ?i tratamentul 
pacien?ilor infecta?i cu COVID-19 pe 
perioada st?rii de urgen??.

Bugetul acestui apel este de 120 
milioane euro, fonduri europene ?i 
contribu?ia na?ional?.

Sursa: www.mfe.gov.ro
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Reprezentan?ii Ministerul Fondurilor Europene au semnat, in data 
de 15 aprilie, contractul de achizi?ie public? în valoare de 
1.074.095.441 lei, care are ca obiect furnizarea de pachete cu 
ajutoare alimentare prin Programul Opera?ional Ajutorarea 
Persoanelor Dezavantajate (POAD). Pachetele vor ajunge la 
1.188.852 benef iciar i.

Pachetele vor con?ine f?in? alb? de grâu (5 kg), m?lai (4 kg), paste 
f?inoase (800 g), ulei (4 l), zah?r (2 kg), orez (4 kg), 5 conserve din 
carne de vit? a câte 300 g, 3 conserve din carne de porc a câte 900 g, 
5 conserve pate de picat de porc a câte 200 g, 2 borcane de compot 
de fructe a câte 720 ml, 1 borcan de gem de fructe (360 g), 1 borcan 
de gem de fructe dietetic (360 g). Fiecare pachet va con?ine, în total, 
38 de unit??i.

De aceste pachete vor beneficia urmatoarele categorii:

- persoanele c?rora le este stabilit, prin dispozi?ie scris? a 
primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza      
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i 
complet?rile ulterioare;

- familiile beneficiare de aloca?ie pentru sus?inerea familiei acordat? 
în baza Legii nr. 277/2010 privind aloca?ia pentru sus?inerea familiei, 
republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- persoane aflate temporar în situa?ii critice de via??, respectiv 
victime ale calamit??ilor, persoane dependente.

Surs?: www.mfe.gov.ro
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Comisia European? propune noi  m?suri 

excep?ionale pentru a oferi mai mult 

sprijin pie?elor agricole ?i  alimentare cel 

mai afectate.

Pachetul include m?suri referitoare la  

ajutoarele pentru depozitarea privat? în 

sectorul produselor lactate ?i  în cel al 

c?rnii, la autorizarea adopt?rii unor 

m?suri de  auto-organizare în cadrul 

pie?ei de c?tre operatorii din sectoarele 

grav  afectate ?i la flexibilitatea 

programelor de sprijinire a pie?ei în  

sectorul fructelor ?i al legumelor, al 

vinului ?i al altor produse.

Printre m?surile excep?ionale anun?ate 

ca r?spuns suplimentar la criza 

coronavirusului se num?r?:

- acordarea de ajutoare pentru 

depozitarea privat? a produselor 

lactate  (lapte praf degresat, unt, 

brânz?) ?i a produselor din carne 

(carne de  vit?, oaie ?i capr?);

- flexibilitate în punerea în aplicare 

a programelor de sprijinire a  

pie?ei pentru vin, fructe ?i 

legume, ulei de m?sline, 

apicultur? ?i  programul UE 

pentru ?coli (lapte, fructe ?i 

legume);

- Derogare excep?ional? de la 

normele UE în materie de 

concuren??: aplicabil? 

sectoarelor laptelui, florilor ?i 

cartofilor.

Sursa: www.finantare.ro

Fondul Român de Dezvoltare Social? (FRDS), Operator de Program 
pentru Programul ?Dezvoltare local?, reducerea s?r?ciei ?i 
cre?terea incluziunii romilor? (Dezvoltare Local?), finan?at din 
Granturile SEE ?i Norvegiene 2014 ? 2021, a relansat mar?i, 7 
aprilie 2020, schema de granturi mici ?Acces la finan?are?, sub 
denumirea ?Acces la f inan?are ? 2020?.

Prin intermediul apelului de propuneri de proiecte Acces la 
finan?are ? 2020, autorit??ile locale pot primi fonduri pentru 
elaborarea unor documenta?ii tehnice necesare în vederea 
realiz?rii de investi?ii comunitare constând ?n construirea/ 
extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

? infrastructurii sociale (proiecte ce vizeaz? infrastructura pentru 
servicii sociale, pentru educa?ie, s?n?tate, ocuparea for?ei de 
munc?);

- infrastructurii destinate aliment?rii cu ap? (proiecte ce 
vizeaz? asigurarea aliment?rii cu ap? a unit??ilor care 
furnizeaz? servicii sociale);

- infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizeaz? evacuarea 
apelor uzate pentru unit??ile care furnizeaz? servicii 
sociale);

- drumurilor, podurilor ?i pode?elor (proiecte ce vizeaz? 
drumuri de interes jude?ean, drumuri de interes local, 
poduri ?i pode?e ce faciliteaz? accesul grupurilor 
defavorizate la servicii sociale);

- locuin?elor (proiecte ce vizeaz? locuin?e sociale).

Granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de 
autoritat??i ale administra?iei publice locale (comune, ora?e/ 
municipii sau jude?e) ?i vizeaz? realizarea de investi?ii exclusiv la 
nivelul unor unita?i administrativ teritoriale rurale sau mici urbane 
(cu o popula?ie sub 20.000 locuitori, conform recens?mântului din 
2011), pe teritoriul c?rora se afl? comunit??i marginalizate, locuite 
de persoane cu risc de s?r?cie sau excluziune social?.

 Valoarea minim? a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 
de euro, iar cea maxim? este de 40.000 de euro. Termenul limit? 
de depunere a proiectelor este 24 iunie 2020. 

Întreaga documenta?ie aferent? apelului este disponibil? online, la 
adresadezvoltare-locala.frds.ro.

Sursa: www.dezvoltare-locala.frds.ro

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
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