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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

 APELURI DE PROIECTE IN VALOARE DE 96,4 MILIOANE EURO, PENTRU 
ILUMINAT PUBLIC DE CALITATE 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat în data de 
08.01.2018 trei apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creşterea 
eficienţei energetice în iluminatul public. 
 

„Am semnat azi ordinul pentru lansarea apelurilor pentru proiecte care vor avea rezultate în 
îmbunătăţirea calităţii mediului, scăderea gazelor cu efect de seră şi a consumului de energie. Domeniu 
de mare actualitate la nivel mondial, în care fiecare dintre noi putem să ne implicăm şi să contribuim, pe 
lângă autorităţile publice cu investiţii finanţate în cadrul acestor apeluri”, a subliniat Marius Nica, 
ministrul delegat pentru fonduri europene. 
 

Proiectele propuse vor avea în vedere investiţii publice care cuprind înlocuirea cu lămpi cu 
eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă a lămpilor vechi, consumatoare de energie, 
reabilitarea instalaţiilor electrice (stâlpi, reţele etc.), instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului 
public, crearea/extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localităţile urbane, utilizarea 
surselor regenerabile de energie, precum şi realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii 
de reducere a CO2) pentru proiecte finanţate din POR 2014 – 2020. 
 

Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, din Municipiul Bucureşti şi sectoarele sale 
pot depune cereri de finanţare timp de 6 luni, începând cu 18 februarie (ora 10:00) prin sistemul 
MySMIS2014. Valoarea proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 100.000 şi 5 milioane euro, 85% (80% 
pentru regiunea Bucureşti-Ilfov) fiind suportată din fonduri europene. 
 

Sursa : Comunicatul de presă din data de 08.01.2018 al Ministerului Dezvoltării, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
- http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-apeluri-de-proiecte-in-valoare-de-964-milioane-euro-pentru-
iluminat-public-de-calitate 

 

 

 

CALENDARUL LANCARILOR DE APELURI PENTRU LUNILE IANUARIE-
MARTIE 2018 
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Ministerul Dezvoltării, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a actualizat Calendarul 
apelurilor pe care estimează că le vor lansa Autorităţile de Management în primele trei luni ale anului 
2018. 

Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, în valoare nerambursabilă de aproximativ 
3,1 mld. euro, din care 2,4 mld. euro fonduri europene. 

Dintre finanţările care se vor lansa în acest luni, cele mai importante cantitativ vor fi puse la 
dispoziţie prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman - 1,477 mld. euro (1,262 mld. euro 
UE) şi prin Programul Operaţional Regional - 1,166 mld. euro (811,8 mil. euro UE). Din Programul 
Operaţional Competitivitate se vor lansa apeluri în valoare nerambursabilă de 318,8 mil. euro (269,5 mil. 
euro UE) şi din Programul Operaţional Capacitate Administrativă în valoare nerambursabilă de 112,6 
mil. euro (94,6 mil. euro UE). 

Calendarul apelurilor care se estimează că vor fi lansate de Autorităţile de Management în 
primele trei luni ale anului 2018 poate fi consultat pe pagina de internet http://www.fonduri-
ue.ro/calendar- lansari. 
 

Sursa : Comunicatul de presă din data de 11.01.2018 al Ministerului Dezvoltării, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
- http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/calendarul-lansarilor-estimate-pen tru-lunile-ianuarie-martie-2018 

ADR CUD-VECT OLTENIA  

A PUBLICAT UN GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR 
PUBLICE ŞI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERECE, 

INCOMPATIBILITĂŢILOR, NEREGULILOR ŞI FRAUDELOR ÎN GECTIONAREA 
PROIECTELOR POR 2014-2020 

 
Pentru a veni în sprijinul personalului implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri 

europene nerambursabile Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a publicat un Ghid de 
bune practici în domeniul achiziţiilor publice şi de evitare conflictul de interese, incompatibilităţilor, 
neregulilor şi fraudelor în gestionarea proiectelor POR 2014-2020. În acest ghid se prezintă 
regulamentele europene, legislaţia naţională, reglementările specifice, dar şi metodele de prevenire a 
corecţiilor, incompatibilităţilor, conflictelor de interese. 

Ghidul poate fi consultat pe site-ul ADR Sud-Vest Oltenia - http://www.adroltenia.ro/ghid-de-
bune-practici- in-domeniul-achizitiilor-publice-si-de-evitare-a-conflictului-de-interese/ 

 
 

Sursa : site ADR Sud-Vest Oltenia 
 

AM POPAM  

LANCAREA APELULURILOR DE CERERI DE FINANŢARE PENTRU MĂCURILE 
II.1,II.2,II.4, II.5.A, II.12, IV.1,IV.3 ŞI IV.4. 
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Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM)  a anunţat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor 
de finanţare în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile:  

• Măsura II.1 - Inovare 
• Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură 
• Măsura II.4 - Investiţii productive în acvacultură– creşterea eficienţei energetice, energie 

regenerabilă 
• Măsura II.5.a - Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de 

acvacultură   
• Măsura II.12 - Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor 
• Măsura IV.1 - Planuri de producţie şi comercializare 
• Măsura IV.3 - Măsuri de marketing 
• Măsura IV.4 - Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură   

Data şi ora limită până la oare se pot depuner oereri de finanţare: 20 martie 2018, ora 14.00. 

Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa: http://ampeste.ro/popam-2014-
2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html 

 

Sursa: AM POPAM - http://www.ampeste.ro/informari/anunturi-lansari-apeluri/474-anunt-privind-lansarea-apelulurilor-de-
cereri-de-finantare-pentru-masurile-ii-1-ii-2-ii-4-ii-5-a -ii-12-iv-1-iv-3-si-iv-4.html 

 
 


