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AM POCU: LANSAREA APELULUI „STIMULAREA MOBILITĂŢII ŞI 
SUBVENŢIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ŞOMERI ŞI PERSOANE 

INACTIVE, PERSOANE DE ETNIE ROMĂ, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL” 
 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul non-competitiv „Stimularea mobilităţii şi 
subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane 
din mediul rural”. 

Proiectele finanţate vor asigura subvenţionarea locurilor de muncă: acordarea subvenţiilor 
angajatorilor care angajează persoane din grupul ţintă, precum şi stimularea mobilităţii forţei de muncă – 
acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare. 

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 19 aprilie 2019, 
ora 16:00 până în data de 20 mai 2019, ora 16:00. 

Pentru prezentul apel de proiecte, alocarea dedicată atât regiunilor mai puţin dezvoltate cat şi 
regiunii dezvoltate Bucureşti - Ilfov este de 70.000.000,00 euro (contribuţie UE şi contribuţie naţională): 

• pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, 
Sud-Est şi Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 62.094.741,42 euro (contribuţia UE 
şi contribuţie naţională): 

• pentru regiunea dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.905.258,59 euro 
(contribuţia UE şi contribuţie naţională). 

Apelul este lansat în cadrul Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toţi, obiective specifice: 

     1.:Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, 
lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie; 

     2.:Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma; 

     3.:Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi 
semi-subzistenţă. 

 

Ghidul solicitantului „Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri 
şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”, Anexa 1 – Grila de 
conformitate şi eligibilitate; Anexa 2 – Criterii de evaluare şi selecţie şi Ordinul de aprobare a Ghidului, 
pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. 
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Sursa : site-ul MFE, Anunţ 19.04.2019 (http://mfe.gov.ro/am-pocu-lanseaza-apelul-stimularea-mobilitatii-si-subventionarea-
locurilor-de-munca-pentru-someri-si-persoane-inactive-persoane-de-etnie-roma-persoane-din-mediul-rural/)  

 

 

AU FOST DESCHISE DOUĂ NOI APELURI DE PROIECTE ADRESATE UAT-
URILOR! 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat deschiderea a două sesiuni de depunere a 
dosarelor de către Autorităţile administrativ-teritoriale de la nivel local şi judeţean pentru două programe 
importante: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate 
la reţeaua de distribuţie a anergiei electrice şi Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri 
municipale neconforme. 

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile 
izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice 

Perioada de depunere este 10 aprilie 2019- 10 iulie 2019 

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la 
locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă de  reţeaua  naţională  de  distribuţie  a  energiei  electrice  şi  
prin  reducerea  utilizării combustibililor convenţionali. 

Obiectul  programului  îl  reprezintă  finanţarea  achiziţionării  şi  instalării sistemelor  de  
panouri  fotovoltaice  care  folosesc  sursele  de  energie  regenerabilă, nepoluante. 

Programul se derulează multianual, iar finanţarea programului se realizează din veniturile 
Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita 
sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform 
legii. 

 

 

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate  
dosarele  de  finanţare  şi  care  au  încheiat  uncontract  de  finanţare nerambursabilă cu AFM în cadrul 
programului.  

Sunt  considerate  eligibile  numai  cheltuielile  efectuate  după  semnarea contractului de 
finanţare nerambursabilă. 

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru 
o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1). Pentru fiecare 
gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată. În perioada  stabilită  prin  dispoziţia  prevăzută  la  
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art.  10 alin.  (2)  şi  doar  pentru gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, 
dosarul de finanţare se depune la CJ în raza teritorială a căruia se află solicitantul, paginat şi opisat, într-
un singur exemplar. 

Suma  alocată  pentru  finanţarea   acestui   Program,   conform Bugetului   de venituri  şi  
cheltuieli  pentru  anul  2019  al  Fondului  pentru  mediu şi  al Administraţiei Fondului pentru Mediu 
este de 230 milioane lei. 

Finanţarea nerambursabilă, acordată de Autoritate, este în procent  de  100%  din valoarea  
cheltuielilor  eligibile,  dar  nu  mai  mult  de  25.000  lei  inclusiv  TVA,  pentru fiecare sistem 
fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat, în  interiorul  perioadei  de  
valabilitate  a  contractului  de  finanţare  şi  pe  măsura implementării proiectului. 

 

Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme  

Perioada de depunere este 10 aprilie 2019 - 10 iunie 2019.  

Necesitatea derulării acestui program vine din lipsa resurselor financiare la nivel local pentru 
închiderea depozitelor de deşeuri şi urgentarea demersurilor  în vederea conformării cu prevederile 
acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. 

Obiectivul  Programului  îl  reprezintă  finanţarea  acordată  pentru  închiderea depozitelor  de  
deşeuri  municipale  neconforme, în  aplicarea  prevederilor  deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17. 

Solicitanţii  eligibili  în  cadrul  Programului  sunt  unităţile  administrativ-teritoriale la nivel local 
şi judeţean. Sunt eligibile proiectele care vizează închiderea depozitelor neconforme şi care sunt pe Lista 
depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise,  conform  deciziei  Curţii de  Justiţie  a  Uniunii  
Europene.  

Lista depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise, furnizată de către Ministerul 
Mediului, va fi publicată pe site-ul AFM. 

Suma  alocată  sesiunii  de  finanţare  a  Programului  privind închiderea depozitelor de deşeuri 
municipale neconforme este de 100.000 mii lei 

. 

Finanţarea în cadrul Programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile şi 
în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al 
AFM. 

 

 

 Sursa : site-ul AFM – Comunicat de presă 04.04.2019 
(https://www.afm.ro/main/programe/gospodarii_izolate/2019/comunicat_presa-fotovoltaice_gospodarii_izolate-

2019_04_04.pdf ; https://www.afm.ro/main/programe/inchidere_depozite_deseuri_neconforme/2019/comunicat_presa-
inchidere_depozite_neconforme-2019_04_04.pdf) 
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