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AM POCU PUBLICĂ ÎN CONSULTARE GS CS „EDUCAŢIE DE     CALITATE 
ÎN MEDIUL RURAL” 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului 

Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice 
„Educaţie de calitate în mediul rural”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & 6.6. 

Obiectivul acestui apel de proiecte vizează acordarea de finanţare nerambursabilă dedicată 
exclusiv implementării unui program naţional care să includă măsuri coerente şi adresate în mod dedicat 
creşterii calităţii educaţiei oferite elevilor care învaţă în ţcoli din zonele rurale dezavantajate, în vederea 
diminuării riscului de părăsire timpurie a şcolii şi a asigurării şanselor de acces la nivele superioare de 
educaţie. 

Ghidul Solicitantului este postat pe site şi la secţiunea dedicată Programului Operaţional Capital 
Uman. 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 6 august 2018, pe adresa: 
consultare.pocu@fonduri-ue.ro. 

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro 
 

         AM POIM LANSEAZĂ APELUL DE PROIECTE PENTRU 
DECONTAMINAREA SITURILOR POLUATE ISTORIC  

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare (AM POIM) din 
Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 09 iulie, apelul şi Ghidul solicitantului decontaminarea 
siturilor poluate istoric, finanţat din Axa prioritară 4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric,Obiectivul 

Specific 4.3. Reducerea suprafeţelor poluate istoric. 

Solicitanţii eligibili pentru toate tipurile de acţiuni finanţate sunt autorităţile publice sau alte 
organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea 
implementării proiectului. 

Exemple de activităţi care pot primi finanţare: 

Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă 
contaminată şi decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe 
bio-decontaminare; 

Eliminarea/ reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la starea iniţială; 

Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea 
reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activităţile de eliminare/depozitare conformă 
a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi; 
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Activităţi de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafaţa depoluată; 

Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor; 

Elaborarea aplicaţie de finanţare, inclusiv documente suport; 

Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare 
echipamente. 

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.716.409 euro. 

Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă. Termen limită este 31.12.2020. 

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/presa/anunturi-finantari 

 

PESTE 80.000 DE ELEVI DIN LICEE PROFESIONALE VOR PRIMI BURSE DIN 
FONDURI EUROPENE 

 

Elevii din clasele IX-XI din licee profesionale vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse 
acordate din fonduri europene. 

80.132 elevi vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educaţie şi formare 
profesională, din care 20% de etnie roma şi 20% din mediul rural. 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Capital Uman, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Bursa profesională”. În cadrul 
apelului, va putea depune proiecte Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic, structură coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Pentru acordarea burselor au fost alocate 71,44 milioane euro fonduri europene. 

M FE asteaptă propuneri şi sugestii referitoare la acest ghid până la data de 6 august 2018, 

la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro. 

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/2503-peste-80000-de-elevi-din-licee-profesionale-vor-primi-burse-din-
fonduri-europene 


