
NEWSL ET T ER

INSTITU? IA PREFECTULUI JUDE? UL CLUJ-   
COMPARTIMENTUL PROGRAME EUROPENE 

                                                  August  2020

Autoritatea de Management pentru 
Programul Opera?ional Ajutorarea  
Persoanelor Dezavantajate 2014 ? 
2020 din cadrul Ministerului 
Fondurilor  Europene a lansat în 
consultare public? ghidul 
solicitantului? condi?ii specifice 
?Acordarea de materiale ?colare??  
Opera?iunea POAD ?Precaritate 
material? de baz? (lipsa materialelor 
?colare)?.

În cadrul prezentului apel de 
proiecte este vizat un singur obiectiv 
?i anume:

Prevenirea abandonului ?colar ?i a 
p?r?sirii t impurii a  ?colii în rândul 
copiilor celor mai dezavantaja?i din 
înv???mântul de  stat pre?colar, 
primar ?i gimnazial, cursuri de zi, 
care sunt în  între?inerea familiilor al 
c?ror venit mediu net lunar pe 
membru de  familie, realizat în luna 
iulie a fiec?rui an, este de maximum 
50% din  salariul de baz? minim brut 
pe ?ar?, prin intensificarea sprijinului  
acordat acestora.

Observa?iile ?i propunerile privind 
îmbunat??irea acestui document au 
fost transmise la adresa 
consultare.pocu@fonduri-ue.ro pân? 
la data de 7 septembrie 2020 .

Sursa: www.mfe.gov.ro

Consult are public?: Ghidul 
Solicit ant ulu i Acordarea de 
materiale ?colare POAD 

Lansare Proiect : Preg?tire documenta?ie tehnico-economic? 
pentru modernizarea ?i dotarea cl?dirii Palatului 
Administrativ al jude?ului Cluj

                                                            CONTACT

Compart iment  Programe 
Europene,  Inst itut ia Prefectului 
judetul Cluj

Adres?: 

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, etaj 

1, camera 38

Email: 

integrareeuropeana@prefecturacluj.ro       

Pagin? Web: 

Luni, 17 august 2020, domnul Mircea Abrudean, Prefectul Jude?ului 
Cluj, a semnat contractul de finan?are pentru implementarea 
proiectului Preg?tire documenta?ie tehnico-economic? pentru 
reabilitarea, modernizarea ?i dotarea cl?dirii Palatului Administrativ al 
jude?ului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista 
Monumentelor Istorice la pozi?ia 739.

Beneficiarul contractului de finan?are este Institu?ia Prefectului 
jude?ul Cluj, iar implementarea proiectului va consta în 
achizi?ionarea Serviciilor de elaborare a Documenta?iei de Avizare 
a Lucr?rilor de Interven?ie (DALI), a expertizei tehnice ?i studiilor 
aferente (geotehnic, topografic, istoric-arhitectural, altele) la 
imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul 
Administrativ al jude?ului Cluj, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.

Proiectul este finan?at din bugetul Institutului Na?ional al 
Patrimoniului, în cadrul Apelului Na?ional de Proiecte Timbrul 
Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, subprogramul 
Proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice.

Valoarea finan??rii este de 204.770 lei din care 140.000 lei 
reprezint? cuantumul finan??rii Institutului Na?ional al 
Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice iar 64.770 lei 
reprezint? cuantumul contribu?iei proprii din bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne. Durata proiectului este de 60 de zile.

Implementarea proiectului se va realiza în parteneriat cu un expert 
atestat de Ministerul Culturii în domeniul protej?rii monumentelor 
istorice.



13 m il ioane de euro pr in PNDR 
2020 pent ru abat oare de 
capacit at e m ic?

Lansare Ghid Acordarea de mese calde POAD

Agen?ia pentru Finan?area 
Investi?iilor Rurale prime?te în 
continuare cereri de finan?are 
pentru realizarea abatoarelor de 
capacitate mic? în zona montan?. 
Fondurile totale la dispozi?ia 
fermierilor sunt de aproximativ 13 
milioane de euro ?i sunt acordate 
prin subm?sura 4.2 ?Sprijin pentru 
investi?ii în procesarea/ marketingul 
produselor agricole? din Programul 
Na?ional de Dezvoltare Rural? 2014 
? 2020 (PNDR 2020).

Cererile se depun exclusiv online pe 
www.afir.info pân? la 31 decembrie 
2020, ora 16.00 sau pân? când, prin 
cererile depuse, se atinge plafonul 
maxim de 19,4 milioane de euro.

Fondurile nerambursabile acordate 
pentru o astfel de investi?ie pot 
ajunge pân? la maximum 300.000 
euro/ proiect.

Pentru a depune o cerere de 
finan?are a unei unit??i de 
sacrificare de capacitate mic?, în 
zona montan?, fermierii trebuie s? 
respecte prevederile Ghidului 
solicitantului ?i anexele aferente 
acestuia, publicat la sec?iunea 
Investi?ii PNDR în pagina dedicat? 
subm?surii 4.2.

Sursa: birou.presa@afir.info

Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional 
Ajutorarea  Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 a lansat, pe 
date de 26 august, ghidul  ?Acordarea de mese calde POAD?.

Tipurile de act ivit??i eligibile care vor fi finan?ate în contextul 
apelului sunt, în principal, cele care vizeaz?:

- Stabilirea num?rului de persoane apar?inând grupului 
?int? eligibil  - activitate preliminar? depunerii cererii de 
finan?are în cadrul  prezentului apel;

- Încheierea acordului de parteneriat cu organiza?iile 
partenere, pentru implementarea în bune condi?ii a 
proiectului;

- Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale 
pe suport electronic pentru mese calde;

- Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru 
mese calde c?tre organiza?iile partenere;

- Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru 
mese calde c?tre destinatarii finali;

- Furnizarea meselor calde c?tre destinatarii finali 
(persoane  dezavantajate conform POAD), prin acceptarea 
de tichete sociale pe  suport electronic pentru mese calde.

Solicitan?i eligibili:

- Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de 
specialitate.

- Organiza?iile partenere se încadreaz? în urm?toarele tipuri 
de  organiza?ii cu personalitate juridic?, în acord cu 
prevederile art. 2  (3) al Regulamentului 223/2014, cu 
modific?rile ?i complet?rile  ulterioare:

- autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale ?i institu?ii 
publice;

- institu?iile prefectului.

În cadrul apelului de proiecte non-competitiv, bugetul alocat  
este de 133.000.000,00 euro (contribu?ia FEAD + contribu?ia 
na?ional?), iar valoarea maxim? eligibil? a proiectului este de 
133.000.000,00 euro.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 31 
august  2020 ?i se va închide în data de 30 septembrie 2020.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro/


Rom ânia a lansat  în consult are 
public? Acordul de Par t ener iat  ?i 
Program ele Opera?ionale 2021-2017

Program ul ?Casa Ef icient ? Energet ic? începe pe 
15 sept em br ie 2020

Ministerul Fondurilor Europene a 
publicat vineri, 31  iulie, proiecte ale 
Acordului de Parteneriat ?i ale 
Programelor  Opera?ionale prin care 
România va atrage fondurile europene 
alocate  pentru viitoarea perioad? de 
programare, 2021-2027.

Acordul de Parteneriat ?i  Programele 
Opera?ionale pentru perioada 
2021-2027 au fost consolidate în  urma 
unui proces intens de consultare 
inter-institu?ional?, negocieri  informale 
cu Comisia European?, precum ?i pe 
baza unei valoroase  contribu?ii din 
partea partenerilor socio-economici 
relevan?i.

Atât organizarea cadrului  partenerial 
2021-2027, cât ?i consultarea public? pe 
marginea  documentelor programatice 
sunt menite s? asigure înglobarea 
opiniilor  necesare din partea celor mai 
relevan?i actori, cu experien?? în  
diferite domenii economice, astfel încât 
noile documente programatice s?  
r?spund? nevoilor reale ale cet??enilor 
?i ale economiei.

Simplificarea mecanismelor de accesare 
a fondurilor europene, transparen?a, 
echitatea  ?i relevan?a investi?iilor 
pentru  dezvoltarea socio-economic? a 
??rii  reprezint? obiective de baz? în 
actuala etap? de programare a 
fondurilor  europene 2021-2027.

Toate documentele de programare 
aferente viitorului exerci?iu financiar  
multianual sunt publicate pe site-ul 
MFE.

Programul ?Casa Eficient? Energetic? începe pe 15 
septembrie 2020, a  anun?at joi, 6 august 2020, 
ministrul Mediului, Apelor ?i P?durilor,  Costel Alexe, în 
cadrul unei conferin?e de pres?.

Scopul programului este reducerea consumului de 
energie din casele românilor ?i a emisiilor de gaze cu 
efect de ser?.

Aproximativ 9000 de proprietari de case din România î?i 
vor putea  eficientiza energetic locuin?ele prin 
intermediul acestui program, al  c?rui buget total este 
de 430 de milioane de lei. Ace?tia pot beneficia  de o 
prim? energetic? în valoare de maximum 15.000 de 
euro, sum? pe care  Ministerul Mediului, Apelor ?i 
P?durilor o finan?eaz? prin AFM.

Finan?area nerambursabil? deconteaz? 60% din costul 
unor astfel de lucr?ri, dar nu mai mult de suma 
men?ionat?, respectiv 15.000 de euro.

Cheltuielile eligibile vizeaz?: instalarea de ferestre  
izolante, izolarea acoperi?ului, a pere?ilor exteriori, 
montarea unei  centrale mai eficiente, a panourilor 
solare, sisteme de ventila?ie,  corpuri de iluminat cu 
LED, senzori de mi?care, robine?i ?i conducte noi  etc.

Condi?ia eligibilit??ii proiectului este ca eficien?a 
energetic? a locuin?ei s? creasc? cu cel pu?in o clas? 
energetic?.

Pentru detaliii accesati site-ul Administratiei Fondului 
pentru Mediu, sectiunea programe de finantare.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro/
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