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CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE 

 

PROGRAME DE FINANŢARE 2014- 2020 

 

Linia de finanţare/Axa prioritară Denumire proiect Obs. 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 
 

Axa Prioritară 1- Promovarea transferului tehnologic Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 2- Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii (beneficiari potenţiali 
IMM-uri)  

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon 

  

Obiectiv Specific 3.1 B- Eficienţa energetică a clădirilor 
publice 

Consiliul Județean – este eligibil Lansat în consultare 
publică/August 2016 

 

Obiectiv Specific 3.1 A- Eficienţa energetică a clădirilor 
rezidenţiale 

 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 3 

 

Prioritatea 3.2 Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritoriu, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea 
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planurilor sustenabile de mobilitate 

urbană şi a unor măsuri relevante 
pentru atenuarea adaptărilor  

 

 

 

 

Axa Prioritară 4- Dezvoltare urbană durabilă 

(Potenţiali beneficiari: autorităţi publice locale mediul 
urban) 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 5- Conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Consiliul Județean – este eligibil la 

Prioritatea 5.1 

Proiectul - “Reabilitarea, 
restaurarea și valorificarea durabilă 
a Muzeului Județean Botoșani” 

Apel depunere proiecte 
25.05.2016-25.11.2016 

Axa Prioritară 6- Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională şi locală 

Beneficiari eligibili: autorităţi publice locale (CJ) 

Consiliul Județean – este eligibil la 

Prioritatea 6.1 

Proiectul –„Regiunea Nord- Est - 

Axa Rutieră Strategică 2: Botoşani-
Iaşi” 

 

Apel depunere proiecte 
16.05.2016-16.11.2016 

Axa Prioritară 7- Diversificarea economiilor locale 

prin dezvoltarea durabilă a turismului 
Potenţiali beneficiari 
- autorităţi publice locale 

- parteneriate 

Consiliul Județean – este eligibil Apel depunere proiecte 
01.06.2016-02.12.2016 

Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

şi sociale  
Potenţiali beneficiari 
- autorităţi publice locale 

- furnizori de servicii sociale de drept public şi privat, 

Consiliul Județean – este eligibil 

(ambulatorii) 

Lansare în consultare publică 
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acreditaţi conform legii 
- parteneriate 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale 

și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 
locale 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale   

 

 

 

Axa Prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice şi 
sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 10- Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 11- Cadastru şi înregistrarea 
proprietăţilor în zonele rurale din România - 
Potenţiali beneficiari: ANCPI 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

Axa Prioritară 12-Asistenţă tehnică 

Potenţiali beneficiari 
- autoritatea de management POR 

- organisme intermediare POR 

Consiliul Județean –nu este eligibil  

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 

 

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE Calendar orientativ lansare 2016 
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dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului ELIGIBIL 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport 

multimodal, de calitate, durabil şi eficient 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

Calendar orientativ lansare 2016 

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în condiţii de management eficient al resurselor 

Se finanţează cu prioritate 
proiectele fazate : 

„Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare din judeţul 
Botoşani ” – solicitant S.C Nova Apa 

Serv S.A 

LINIE DESCHISĂ  
PERIOADA DE DEPUNERE: 

31 martie 2016 - 31 decembrie 

2018 

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

 Potenţiali beneficiari: 
-autorităţi ale administraţiei publice 
centrale/locale: 

- Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 
- Autorităţi publice/alte organisme 

publice, inclusiv structuri 

subordinate acestora, pentru situri 

contaminate istoric aflate în 
proprietate sau puse la dispoziţia 
acestora de către proprietar în 
vederea implementării proiectului 

 

OS 4.1 Biodiversitate  

LINIE DESCHISĂ  
PERIOADA DE DEPUNERE: 

18 iulie 2016 - 30 iunie 2018 

 

OS 4.2 Calitatea aerului 

LINIE DESCHISĂ  
PERIOADA DE DEPUNERE: 

25 aprilie 2016 - 31 decembrie 

2018 

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi 
eficienţei energetice în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 
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Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la 
nivelul sistemului centralizat de termoficare în 
oraşele selectate 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 

ELIGIBIL 

 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de 
transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA) 
 

Axa Prioritară 1- Administraţie publică şi sistem 
judiciar eficiente 

OS 11- Consolidarea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor publice 
şi a părţilor interesate şi o 
administraţie publică eficientă 

1.4. Sistemul de achiziții publice 

LINIE DESCHISĂ  
PERIOADA DE DEPUNERE: 

22 iulie 2016 - 30 septembrie 

2016 

Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente 

Obiectivul Specific 2.1 - 

Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea 
transparenței, eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor 
publice 

Calendar orientativ lansare 2016 

Axa prioritară 3 - Asistență tehnică Exemple de acțiuni: 
Asigurarea suportului necesar 

Autorităţii de Management pentru 
implementarea diferitelor etape ale 

POCA; 

Activităţi de publicitate și informare 

Calendar orientativ lansare 2016 
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specifice POCA 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 

 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru 
tineri 

În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din 
categoria NEETs 

În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea 
sărăciei 

În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  
responsabilitatea comunității (DLRC) 

În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe În lucru analiza ghidului  

Axa Prioritara 7 -  Asistenţa Tehnica În lucru analiza ghidului  

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC) 
 

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovare în sprijinul competitivității economice și 
dezvoltării afacerilor 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 

ELIGIBIL 

 

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și 
Comunicației (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ (POAT) * prin Direcţia Generală Programe Asistenţă Tehnică 

 

Axa prioritară 1  Întărirea capacității beneficiarilor de 
a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și 
diseminarea informațiilor privind aceste fonduri” 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 
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Axa prioritară 2 Sprijin pentru coordonarea, 
gestionarea şi controlul FESI 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

 

Axa prioritară 3 Creșterea eficienței și eficacității 
resurselor umane implicate în sistemul de 
coordonare, gestionare şi control al FESI în România 

CONSILIUL JUDEŢEAN NU ESTE 
ELIGIBIL 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (PO AD)  
* prin Direcţia Generală Programe Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

Pentru implementarea POAD se vor selecta trei tipuri de operaţiuni: 
Pentru deprivarea alimentară (lipsa alimentelor de bază) 

· Achiziţia de alimente de bază; 

· Distribuirea alimentelor de bază, însoţită după caz de măsuri 

auxiliare; 

Pentru precaritate materială de bază la copii (lipsa materialelor 
şcolare) 

· Achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane; 

· Distribuirea rechizitelor şcolare şi ghiozdanelor. 
Activităţi în domeniul asistenţei tehnice. 

  

 

Programul Operațional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2014-2020 

 

 

1. Programul Operațional Comun România–Ucraina 

2014-2020 

 

Tipuri de proiecte: În cadrul 
Programului vor putea primi finanţare 
proiecte hard sau soft. Cele două tipuri 
de proiecte vor fi selectate în cadrul 
unor apeluri separate. 

Proiectele de tip hard includ o 

componentă de infrastructură în 
valoare de minim 1 milion euro, 

Proiectele de tip soft nu îşi propun 

Primele apeluri de proiecte 

în cadrul Programului 
Operațional Comun 
România–Ucraina 2014-2020 

sunt planificate pentru luna 

noiembrie 2016.  

În cursul lunii octombrie şi 
ulterior lansării apelurilor, 
vor fi organizate sesiuni de 
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realizarea unei infrastructuri sau includ 

o componentă de infrastructură având o 
valoare mai mică de 1 milion euro. 

informare şi training în aria 
programului (în România și 
Ucraina). 

1. APEL PROIECTE HARD: vizează Obiectivele 
Tematice 7 şi 8. 
Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii 
regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de 
transport şi comunicare 

- Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport transfrontalier şi instrumentelor TIC 

 

 

 

 

 

3.1.  Consiliul Județean – este eligibil 

 

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul 
siguranţei şi securităţii  
-Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 

de sănătate şi a accesului la sănătate 

-Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii 
organizate şi cooperarea poliţiei 

 

 

4.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

2. APEL PROIECTE SOFT : vizează Obiectivele Tematice 
2, 3, 7 şi 8. 
Obiectivul tematic 2.  Sprijin pentru educaţie, 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare  

- Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul 
educațional în vederea creșterii accesului la educație și 
a calității acesteia 

- Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare 
și inovare 

 

 

 

 

1.1.  Consiliul Județean – este eligibil 

 

 

1.2  Consiliul Județean – este eligibil 

 

 Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi 
conservarea patrimoniului istoric 

-Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea 

 

 

2.1 Consiliul Județean – este eligibil 
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patrimoniului cultural și istoric 

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii 
regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de 
transport şi comunicare 

-Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport transfrontalier şi instrumentelor TIC 

 

 

 

3.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul 
siguranţei şi securităţii  
- Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 

de sănătate şi a accesului la sănătate 

- Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în 
vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, 
precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de 
urgenţă 

- Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea 
criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei 
 

  

 

4.1 Consiliul Județean – este eligibil 

    

 

2. Programul Operațional Comun România 

Republica Moldova 2014-2020 

Tipuri de proiecte: În cadrul 
Programului vor putea primi finanţare 
proiecte hard sau soft. Cele două tipuri 
de proiecte vor fi selectate în cadrul 
unor apeluri separate. 

Proiectele de tip hard includ o 

componentă de infrastructură în 
valoare de minim 1 milion euro, 

Proiectele de tip soft nu îşi propun 

Primele apeluri de proiecte 

în cadrul Programului 
Operațional Comun 
România–Republica Moldova 

2014-2020 sunt planificate 

pentru luna noiembrie 2016. 

 În cursul lunii octombrie şi 
ulterior lansării apelurilor, 
vor fi organizate sesiuni de 
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realizarea unei infrastructuri sau includ 

o componentă de infrastructură având o 
valoare mai mică de 1 milion euro. 

informare şi training în aria 
programului (în România și 
Rep.Moldova). 

1. APEL PROIECTE HARD: vizează Obiectivele 

Tematice 3, 7 şi 8. 
Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi 
conservarea patrimoniului istoric 

-Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea 
patrimoniului cultural și istoric 

 

 

 

 

2.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

 

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii 
regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de 

transport şi comunicare 

-Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport transfrontalier şi instrumentelor TIC 

  

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul 
siguranţei şi securităţii 
-Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 

de sănătate şi a accesului la sănătate 

 

 

4.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

2. APEL PROIECTE SOFT : vizează Obiectivele Tematice 
2, 3, 7 şi 8. 
Obiectivul tematic 2. Sprijin pentru educaţie, 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 

- Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul 
educațional în vederea creșterii accesului la educație și 
a calității acesteia 

- Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare 
și inovare 

 

 

 

 

1.1.  Consiliul Județean – este eligibil 

 

 

1.2  Consiliul Județean – este eligibil 
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Obiectivul tematic 3. Promovarea culturii locale şi 
conservarea patrimoniului istoric 

-Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea 
patrimoniului cultural și istoric 

 

 

 

2.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

Obiectivul tematic 7. Ȋmbunătăţirea accesibilităţii 
regiunilor, dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de 
transport şi comunicare 

-Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport transfrontalier şi instrumentelor TIC 

 

 

 

 

3.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul 
siguranţei şi securităţii 
-Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor 

de sănătate şi a accesului la sănătate 

-Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activităţi comune în 
vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, 
precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de 
urgenţă 

-Prioritatea 4.3 Prevenirea şi combaterea criminalităţii 
organizate şi cooperarea poliţiei 

 

 

4.1 Consiliul Județean – este eligibil 

 

 

 


