
                                 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 

E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 

                                                                                                                                                             
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  
REGIUNEA CENTRU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 
ALBA IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 

E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 
 

                                                                                                                                                       
 
 

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE  
PROGRAME DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/


Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

Pagina 1 din 15                                  7 Iulie 2010 

 
 

Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea durabila 
a structurilor de 
sprijinire a afacerilor 
de importanta 
regionala si locala 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1)  
 
 
 

Crearea, imbunatatirea 
si modernizarea 
structurilor regionale si 
locale de sprijinire a 
afacerilor avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul 
urban sau rural;  
Parteneriate intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale; 
Camere de comert si 
industrie, asociatii care 
reprezinta mediul de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din 
mediul urban sau rural  

 Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri 
si anexe aferente, care vor fi utilizate de 
operatori economici pentru activitati de productie 
si/sau prestare servicii; 

 Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor 
de acces;  

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de 
baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, sistem de 
canalizare, conectare la retele broadband; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de 
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 
extinse.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

APL, 
parteneriate 
intre APL – 
50% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderi
lor mijlocii – 
40% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderi
lor micro 
sau mici – 
30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.3) 
 
 
  

Dezvoltarea 
microintreprinderilor 
productive si a celor 
prestatoare de servicii 
care folosesc 
potentialul endogen al 
regiunilor. 

Societati comerciale sau 
societati cooperative care se 
incadreaza in categoria 
microintreprinderilor, 
localizate in mediul urban, 
care isi desfasoara 
activitatea in domeniul 
productiei, serviciilor sau 
constructiilor 

 Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, 
moderne pentru activitati de productie, servicii, 
constructii; 

 Achizitionare sisteme IT (hard si soft); 
 Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor 

de productie ale microintreprinderilor.  

Proiectul (investitia) se va implementa/realiza in 
mediul urban. 

 

Maxim 
200.000 
Euro 
 
Valoarea 
totala a 
proiectului 
(suma 
cheltuielilor 
eligibile si 
neeligibile) 
trebuie sa fie 
cuprinsa 
intre 
100.000 lei 
si 3.000.000 
lei. 
 

0% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua, 
incepând 
cu data 
de 23 
noiembrie 
2009. 
 

 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru start-
up-urile si spin-off-
urile inovative 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

 

Sprijinirea crearii spin-
off-urilor si  
dezvoltarea start-up-
urilor inovative (bazate 
pe transferul 
rezultatelor CD obtinute 
in universitati sau 
institute)  
in vederea realizarii de 
produse si servicii noi 

Start-up-urile sunt 
intreprinderi inovative cu o 
vechime de max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele  obtinute din 
activitati de cercetare. 
 
Spin-off este o companie 
nou creata, de un grup de 
cercetare dintr-o institutie 
publica de cercetare sau 
universitate, pentru a 
produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 
 

 crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 

 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

 achizitia de servicii de consultanta pentru 
inovare referitoare la: management; asistenta 
tehnologica; transfer tehnologic; instruire; 
achizitia, protectia si comercializarea drepturilor 
de proprietate industriala; utilizarea standardelor; 

 achizitia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare 
de specialitate; marcarea calitatii, testare si 
certificare; studii de piata; 

 activitati pentru punerea in productie a 
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului  

 activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

 

Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Autoritatea N
ationala pentru C

ercetare 
Stiintifica 
http://w

w
w

.m
ct.ro    

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a 
intreprinderilor si 
crearea de noi locuri 
de munca pentru CD 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 2) 
 
 

Aceasta operatiune 
sprijina dezvoltarea 
capacitatii de cercetare 
a intreprinderilor, in 
vederea cresterii 
nivelului lor de inovare 
si de competitivitate pe 
piata, si urmareste 
crearea de noi locuri de 
munca in activitatea de 
cercetare-dezvoltare. 

Intreprinderi mari, mijlocii 
sau mici cu activitate de 
cercetare mentionata in 
statut. 
 

- Proiecte de modernizare a unor infrastructuri 
existente cu achizitionarea de noi instrumente si 
echipamente de cercetare, insotite sau nu de executia 
de lucrari de modernizare. 
 
- Proiecte de constructie/extindere de cladiri pentru 
crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare si 
achizitionarea de noi instrumente si echipamente de 
cercetare in cadrul intreprinderii. 

Intre 
1.000.000 lei 
si 
40.000.000 
lei. 

Intre 30% si 
60% 

2 
septembri
e 2010 

http://w
w

w
.ancs.ro/index.php?action=vi

ew
&idcat=698  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si 
echipamente pentru 
intreprinderi din 
industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie 

 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea a) 

Cresterea eficientei 
energetice si implicit 
obtinerea unei 
economii de energie. 

Intreprinderile mari, 
intreprinderile mici si mijlocii 
din sectorul industrial, care 
implementeaza proiecte al 
caror obiectiv este cresterea 
eficientei energetice si 
economia de energie 

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi 
din industrie, in scopul obtinerii unei economii 
specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de 
exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii / 
echipamente / sisteme de ventilatie, sisteme de 
incalzire / racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de 
caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate 
de management al consumului de energie si altele); 
 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
 
- Constructii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienta energetica. 

Maxim 
40.000.000 
lei, cu 
exceptia 
masurii de 
cogenerare 
de inalta 
eficienta, 
unde limita 
maxima este 
de 
80.000.000 
lei 

Minim 30% 
pentru IMM-
uri 

Minim 40% 
pentru 
intreprinderi 
mijloci 

Minim 50% 
pentru 
intreprinderi 
mari 

30 
noiembrie 
2010 

http://oie.m
inind.ro/ 

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in extinderea si 
modernizarea 
retelelor de transport 
al energiei electrice, 
gazelor naturale si 
petrolului, precum si 
ale retelelor de 
distributie a energiei 
electrice si gazelor 
naturale"- distributie 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea b) 
 
 

- Cresterea securitatii 
furnizarii energiei prin 
reducerea numarului 
de intreruperi; 
- Crearea infrastructurii 
necesare pentru 
dezvoltarea unor 
activitati economice 
noi, precum si 
dezvoltarea 
infrastructurii 
energetice nationale la 
standarde europene 
aplicabile in domeniu; 
Utilizarea rationala a 
resurselor energetice 
prin reducerea 
pierderilor;  
- Minimizarea 
impactului negativ 
asupra mediului 

Persoane juridice, IMM-uri si 
intreprinderi mari, care detin 
in proprietate retelele de 
distributie a energiei 
electrice  

Persoane juridice 
concesionari ai retelelor si 
titulari ai licentei de 
distributie si care au dreptul 
de a le extinde si/sau 
moderniza 

- Modernizarea retelelor electrice de distributie 
 
- Modernizarea retelei de distributie a gazelor naturale 
 
- Extinderea retelelor de distributie energie electrica si 
gaze naturale 

Valoarea 
maxima a 
finantarii 
acordate 
pentru un 
proiect este 
de 
16.500.000 
lei. 

Minim 50%  

 

22 iulie  
2010 

http://oie.m
inind.ro/ 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru formarea 
profesionala generala 
si specifica denumita 
„Bani pentru formare 
profesionala” – linia 
de finantare 
„Programe de 
mentorat pentru 
tinerii angajati” 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2,   
DMI 2.1) 
 
 

Asistarea tinerilor 
absolventi ai 
programelor de 
eductie si formare 
profesionala initiala, 
in vederea adaptarii 
la cerintele specifice 
primului loc de 
munca. 

Intreprinderi ai caror angajati 
participa la programe de 
formare profesionala 
continua 

Asistarea tinerilor absolventi se realizeaza in primele 
6 luni la primul loc de munca pentru care pesoana 
respectiva are incheiat un contract de munca de cel 
putin 24 de luni. 
 
Grupul tinta eligibil cuprinde angajatii proprii ai 
intreprinderii solicitante care se incadreaza intr-una 
din urmatoarele categorii: 
 
- Tinerii absolventi in primele 6 luni la primul loc de 
munca 
- Personal din intreprinderi cu atributii de mentori 
pentru tinerii absolventi. 

valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
reprezinta 
echivalentul 
in lei 
a 2.000.000 
euro pentru 
o 
intreprindere 
pentru 2 
(doi) ani 
consecutivi. 

Intreprinder
e mica – 
20% pentru 
formare 
generala si 
55% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mijlocie -
30% pentru 
formare 
generala si 
65% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mare - 
40% pentru 
formare 
generala si 
75% pentru 
formare 
specifica. 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_content&

task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat
_si_m

inim
is_2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
minimis denumita 
„Bani pentru 
sanatatea si 
siguranta salariatilor” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE,  AP 3, DMI 
3.2) 
 
 

Cresterea calitatii 
angajarii si 
imbunatatirea 
conditiilor de 
munca prin asigurarea 
securitatii si protectiei 
sanatatii la locul de 
munca, prevenirea 
riscurilor profesionale, 
informarea si instruirea 
lucratorilor in domeniul 
sanatatii si securitatii in 
munca, precum si 
asigurarea 
cadrului organizatoric si 
a mijloacelor necesare 
securitatii si sanatatii in 
munca. 

Intreprinderi care 
imbunatatesc conditiile de 
sanatate si securitate la 
locul de munca 

• asigurarea sanatatii si securitatii la locul de 
munca; 

• prevenirea bolilor profesionale; 
• informarea si instruirea lucratorilor in domeniul 

sanatatii si securitatii in munca; 
• asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor 

necesare securitatii si sanatatii in munca. 

valoarea 
minima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
valoarea 
maxima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
200.000 de 
euro pentruo 
intreprindere  
pe durata a 
3 exercitii 
fiscale  

- Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option
=com

_content&task=view
&id=34&Item

id=4
0 http://w

w
w

.fserom
ania.ro/im

ages/dow
ndoc

s/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_2009.pdf 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru ocuparea 
fortei de munca 
denumita „Bani 
pentru completarea 
echipei” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5,   
DMI 5.1 SI 5.2) 
 
 

Cresterea ocuparii 
fortei de munca, prin 
facilitarea integrarii pe 
piata muncii a 
lucratorilor defavorizati, 
lucratorilor extrem de 
defavorizati si cu 
handicap, respectiv 
atragerea si 
mentinerea acestora pe 
piata muncii. 

Intreprinderea care 
angajeaza lucratorii 
defavorizati, lucratorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucratorii cu handicap 

• Incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a 
lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor 
cu handicap, precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de incadrarea in munca a 
lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de munca la cerintele specifice 
lucratorilor cu handicap. 

 
Ajutoare pentru incadrarea in munca a lucratorilor 
defavorizati sub forma de subventii salariale 

Valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
intreprinderi 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
2.000.000 
euro pentruo 
intreprindere 
pentru 2 ani 

consecutivi. 

Minim 50% 
din costurile 
salariale  si 
poate diferi 
in functie de 
categoria 
angajatului 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_con

tent&task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajuto
r_stat_si_m

inim
is_2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Stimularea dezvoltarii 
regionale prin 
realizarea de investitii 
pentru procesarea 
produselor agricole si 
forestiere  in 
vederea obtinerii de 
produse neagricole 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 123, 
Schema de  Ajutor 
de Stat N578/2009) 

NOU! 

Imbunatatirea nivelului 
general de performanta 
al întreprinderilor, prin 
crestereacompetitivitatii 
întreprinderilor care 
realizeza investitii în 
sectoarele: 
- Procesarea de 
produse agricole 
prevazute în anexa 1 la 
Tratatul CE în vederea 
obtinerii de produse 
neagricole; 
- Procesarea primara a 
produselor forestiere 
lemnoase si 
nelemnoase; 
- Procesarea 
produselor agricole în 
vederea obtinerii de 
biocombustibil. 

Societatile comerciale 
 
Pentru a fi eligibil în cadrul 
prezentei scheme, 
operatorii economici care 
realizeaza investitii ce 
vizeaza domeniul prelucrarii 
primare a produselor 
lemnoase si nelemnoase, 
trebuie sa aiba statut de 
microîntreprindere. 

Investitii initiale în: 
 
• imobilizari corporale si/ sau necorporale în 

industria alimentara; 
• pentru prelucrarea primara a produselor 

forestiere; 
• pentru producerea de biocombustibili. 
 

Maxim 3 
milioane 
euro 

Pentru 
microintrepr
inderi si 
intreprinderi 
mici si 
mijlocii –
minim 50% 
 
Pentru 
intreprinderi 
mari– 
minim 75%  
 

30 iulie 
2010 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=1695&lang
=R

O
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Infiintarea grupurilor 
de producatori 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

 

Incurajarea infiintarii 
grupurilor de 
producatori din sectorul 
agricol si silvic in 
vederea obtinerii de 
produse de calitate 
care indeplinesc 
standardele 
comunitare, prin 
aplicarea unor 
tehnologii de productie 
unitare si sprijinirea 
accesului la piata a 
propriilor membri. 

Societati comerciale; 
Societati agricole si alte 
forme de asociere in 
agricultura; 
Asociatii; 
Cooperative agricole; 
Orice alta forma juridica de 
asociere, conform legislatiei 
in vigoare. 

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
• Este persoana juridica infiintata la initiativa 

producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a 
comercializa in comun produsele agricole si 
silvice ale membrilor; 

• este format din cel putin 5 membri; 
• comercializeaza cel putin 75% din productia 

proprie obtinuta prin intermediul grupului de 
producatori; 

• dovedeste prin evidenta contabila, ca are 
inregistrata o valoare minima a productiei 
comercializate, pentru grupa de produs pentru 
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 
Euro, echivalent in lei; etc 

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de 
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde 
acesta isi desfasoara activitatea. 

Rate anuale 
acordate in 
primii 5 ani 
de la data 
recunoasterii 
grupului de 
producatori; 
Plafoane: 
Anul I 
100.000 
Euro 
- Anul II 
100.000 
Euro 
- Anul III 
80.000 Euro 
- Anul IV 
60.000 Euro 
- Anul V 
50.000 Euro 

- - w
w

w
.m

adr.ro   

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Sprijin pentru crearea 
si dezvoltarea de 
micro-intreprinderi 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 312) 

NOU! 

 

Dezvoltarea durabilă a 
economiei rurale prin 
încurajarea activităţilor 
non-agricole, în scopul 
creşterii numărului de 
locuri de muncă şi a 
veniturilor adiţionale. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se vor 
angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  şi 
să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, 
extinderea clădirilor în scop productiv – pentru 
efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi 
construcţia de clădiri pentru marketingul produselor 
proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., 
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);  
 
Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), 
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.  
 
 

Maxim 
50.000 Euro/ 
proiect dacă 
beneficiarii 
sunt 
persoane 
fizice 
autorizate; 
 
Maxim 
200.000 
Euro/ proiect 
pentru 
micro-
întreprinderi  
 

Minim 30% 15 iulie 
2010 

w
w

w
.m

adr.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea 
activitatilor turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice în zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se vor 
angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  şi 
să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 
 
Comunele 
 
ONG-urile 

a)Investitii în infrastructura de primire turistica 
b) Investitii în activitati recreationale 
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc. 
d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural 

Maxim 
200.000 
Euro/ proiect 

Pentru 
investitiile 
în interes 
public 
negenerato
are de profit 
- 0% 

Pentru 
investitiile 
generatoare 
de profit - 
30%-50% 

30 iulie 
2010 

w
w

w
.m

adr.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii productive in 
acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.1) 

 

Diversificarea 
productiei cu specii cu 
prospecte bune de 
piata;  
Implementarea 
metodelor cu efecte 
pozitive asupra 
mediului;  
Sustinerea activitatilor 
de acvacultura 
traditionala;  
Imbunatatirea 
conditiilor de munca si 
sigurantei muncitorilor 
din acvacultura.  

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 modernizarea si reabilitarea unitatilor de 
acvacultura traditionala prin investitii pentru 
refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de 
pescuit, noi echipamente de pompare, 
construirea si modernizarea statiilor de 
reproducere; 

 construirea de noi ferme; 
 diversificarea produselor obtinute prin 

acvacultura in concordanta cu cererile de piata 
prin construirea de noi ferme specifice noilor 
specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, 
calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. 

 achizitionarea de tehnologii noi si know-how; 
 construirea de micro-unitati de procesare 

primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia 
prima sa provina din productie proprie  etc. 

Maxim 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-
2.1-24-m

artie-2010-final.pdf    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii in procesare 
si marketing 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.6) 

 

Cresterea valorii 
adaugate la produsele 
pescaresti; 
 Imbunatatirea activitatii 
de procesare si 
comercializare pentru 
produsele interne 
provenite atat din 
acvacultura cat si din 
pescuit; 
Realizarea de produse 
de calitate pentru 
nisele din piata; 
Imbunatatirea 
facilitatilor pentru piata. 

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 construirea de noi unitati de procesare; 
 extinderea si modernizarea unitatilor existente; 
 achizitionarea de echipamente moderne pentru 

procesarea produselor si a subproduselor. 
 achizitionarea de tehnologii noi si metode de 

productie inovatoare; 
 achizitionarea de mijloace de transport 

specializate pentru transportul pestelui si a altor 
materii prime necesare procesarii precum si a 
produselor de peste; 

 achizitionarea unor echipamente capabile sa 
imbunatateasca calitatea, siguranta si 

 trasabilitatea produselor; 
 construirea de depozite frigorifice pentru materia 

prima si depozitarea produselor si sub-
produselor din peste si a semiconservelor din 
peste; 

 construirea de capacitati de depozitare a 
pestelui si a subproduselor din peste, precum si 
a conservelor din peste;  etc 

Valoarea 
totala 
maxima a 
proiectului, 
fara TVA 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-2.6-24-
m

artie-2010-final.pdf  

Guvernul 
României 

Programul pentru 
dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale in 
randul tinerilor si 
facilitarea accesului 
acestora la finantare 
- START 2010 
 
 
 

Dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale bazate 
pe cunoasterea si 
gestionarea optima a 
resurselor, in vederea 
adaptarii rapide la 
rigorile determinate de 
globalizarea pietelor si 
de integrarea Romaniei 
in Uniunea Europeana; 
 
Sprijinirea demararii si 
dezvoltarii firmelor nou-
infiintate (start-up-uri) 
prin facilitarea 
accesului acestora la 
finantare; 

Persoanele fizice si societati 
comerciale 

Programul se va derula in doua etape, respectiv: 
 
Etapa I - cursuri de pregatire antreprenoriala  
UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea 
dezvoltarii IMM, destinate beneficiarilor Programului; 
 Etapa I se va desfasura in 4 locatii care vor fi afisate 
pe site-ul www.aippimm.ro iar costurile participarii la 
prima etapa sunt de 1 000 Lei / participant si vor fi 
achitate de catre beneficiarii selectati pentru etapa I a 
Programului in maxim 3 zile lucratoare de la 
transmiterea instiintarii de acceptare in Program. 
 
In cadrul etapei a II-a a Programului se finanteaza 
implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri 
selectate dintre cele intocmite de beneficiarii 
programului definiti conform pct. 3 din prezenta 
procedura. In etapa a II a se pot inscrie si solicitanti 
care nu au participat la activitatile din prima etapa. 

Maxim 
100.000 lei  

Minim 30% _ http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/com

unicate/pro
gram

ul-pentru-dezvoltarea-abilit-259-355-
ilor-antreprenoriale-n-r-ndul-tinerilor-351-i-
facilitarea-accesului-acestora-la-finan-355-
are-start  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir 
– Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti sau 
creatori, cu cetatenie 
româna, care au implinit 
vârsta de 18 ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane 
fizice, artisti sau creatori, cu 
cetatenie româna, care au 
implinit vârsta de 18 ani; 

c. persoane juridice de drept 
public sau privat,  infiintate 
in conditiile legii române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea la 
festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia parte la 

festival, ca urmare a unei selectii realizate de 
catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si invitat, in 
mod oficial, in vederea participarii la festival de catre 
un juriu special constituit in acest sens de catre 
Festival (este obligatorie prezentarea scrisorii de 
invitatie din partea festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 
noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.php  

Guvernul 
Romaniei 

Ajutoare de minimis 
pentru dezvoltarea 
sau modernizarea 
intreprinderilor mici 
si mijlocii in baza 
H.G. nr. 1164/2007 
 
 
 
 
 
 

Atragerea de forta de 
munca din zonele 
limitrofe, utilizarea 
resurselor locale, 
sustinerea meseriasilor 
din zonele rurale si din 
micile localitati, 
sprijinirea 
intreprinderilor care au 
ca obiect de activitate 
domeniul serviciilor, 
dezvoltarea sau 
modernizarea activitatii 
intreprinderilor 
prestatoare de servicii 
pentru a se ridica la 
nivelul standardelor 
europene. 

Intreprinderi mici si mijlocii  Proiectul trebuie sa cuprinda activitati si investitii de 
resurse pe o perioada determinata in scopul realizarii 
unor obiective clare, concrete si reale. 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate 
de: 
a) investitiile in active corporale referitoare la: 
- constructii cu scop industrial sau turistic, destinate 
realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; 
- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii 
de lucru; 
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare; 
- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru 
sustinerea activitatii intreprinderii; 
- mobilier si aparatura birotica. 
b) investitiile in active necorporale referitoare la 
brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si 
active similare. 

Ajutorul de 
minimis ce 
se poate 
acorda unei 
intreprinderi 
se situeaza 
in limita 
plafonului de 
200.000 
euro, 
echivalent in 
lei, pe o 
perioada de 
trei ani 
fiscali 
consecutivi 

- - M
inisterul Finantelor Publice / 

http://w
w

w
.m

finante.ro/schem
e.htm

l?pagina=
dom

enii  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor 
de stat privind 
asigurarea 
dezvoltarii 
economice durabile 
instituită prin H.G. 
nr. 1680/2008 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea regională 
prin stimularea 
realizării de investiţii şi 
a creării de noi locuri 
de muncă. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
 
Intreprinderi mari 

Ajutorul de stat se acordă intreprinderiilor care au 
prezentat, înaintea începerii lucrărilor, o Cerere de 
acord pentru finantare si care realizează 
investiţii iniţiale. 
 
Conditii de eligibilitate a investitiei: 
 
• investitia initiala are o valoare care 

depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);  

• se creeaza cel putin 100 de noi locuri de 
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010). 

 

Maxim 
28,125 
milioane 
euro 

50% - w
w

w
.m

finante.ro  

Guvernul 
Romaniei 
 
(Administra
tia Fondului 
pentru 
Mediu) 

Programul privind 
instalarea 
sistemelor de 
incalzire care 
utilizeaza energie 
regenerabila, 
inclusiv inlocuirea 
sau completarea 
sistemelor clasice 
de incalzire 
 
NOU! 

 

Imbunatatirea calitatii 
aerului, apei si solului 
prin reducerea gradului 
de poluare cauzata de 
arderea lemnului si a 
combustibililor fosili 
utilizati pentru 
producerea energiei 
termice folosite pentru 
incalzire si obtinerea de 
apa calda menajera 

Persoane fizice Prin Program se finanţează următoarele instalaţii 
pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire: 
a) instalarea de panouri solare; 
b) instalarea de pompe de căldură; 
c) centrale termice pe bază de peleţi, brichete, 
tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi 
deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. 
 
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru: 
a) achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie 
termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie regenerabilă; 
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a 
sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi 
încercărilor; 
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA). 
 
Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. 

a) până la 
6.000 lei 
pentru 
instalarea 
panourilor 
solare; 
b) până la 
8.000 lei 
pentru 
instalarea 
pompelor de 
căldură; 
c) până la 
6.000 lei 
pentru 
instalaţie de 
producere a 
energiei 
termice pe 
bază de 
peleţi, 
brichete, etc. 

- - http://w
w

w
.afm

.ro/program
_casa_verde.php  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
(Administra
tia Fondului 
pentru 
Mediu) 

Programul privind 
producerea energiei 
din surse 
regenerabile: 
eoliana, geotermala, 
solara, biomasa, 
hidro 

 
NOU! 

 
 

Punerea in functiune 
de noi capacitati de 
producere a energiei 
din surse regenerabile; 
dezvoltarea economica 
a regiunilor in care se 
efectueaza investitiile; 
producerea de energie 
verde si atingerea 
standardelor de mediu 
prin diminuarea poluarii 

Persoane juridice - investitii in active corporale si necorporale, legate de 
infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei unitati, prin 
realizarea de produse noi, suplimentare, sau 
schimbarea fundamentala a procesului de productie 
al unei unitati existente; 
- achizitionarea de active imobilizate direct legate de 
o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis 
sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele 
sunt achizitionate de un investitor independent; 
- realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare 
amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si 
echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente 
- achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi 
necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active 
corporale); 
- achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active 
necorporale); 
- realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul 
microhidrocentralelor. 

Maxim 30 
milioane lei 

50% 15 iulie 
2010 

http://w
w

w
.afm

.ro/program
_energii_regenerabile

.php  

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/in
form

ation_society/m
e

dia/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare: 
proiecte care cuprind un numar de activitati culturale 
multianuale care au drept scop realizarea unei 
cooperari durabile si structurate intre operatorii 
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau 
transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global 
comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, 
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror 
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari 
participante la Program; limbile eligibile sunt limbile 
oficiale ale tarilor participante la Program si limbile 
moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte. 
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala 
intre tari care participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu 
UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza 
domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 euro, 
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei 
componente sunt eligibile 
patru categorii de 
organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, 
festivaluri si structuri de 
sprijinire a politicii Agendei 
europene pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu scopul 
de a incuraja emergenta cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare 
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an–pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu CE 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/inde
x_en.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guid
e/docum

ents/culture
program

m
e

guid
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii 
informatiilor, 
precum si 
optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele 
participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al 
caror obiectiv este optimizarea impactului proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si 
C

ultura 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  
Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea

ec
europa

eu/culture/index
en

Uniunea 
Europeana 

LIFE+  

 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la punerea in 
aplicare, actualizarea si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei de mediu 
comunitare, inclusiv la 
integrarea mediului in 
alte politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabila. 

Organisme publice si/sau 
private 

LIFE+ este format din trei componente:  
- LIFE+ Natura si biodiversitate, 
- LIFE+ Politica si guvernare in materie de mediu, 
- LIFE+ Informare si comunicare. 
 
Urmatoarele masuri pot fi finantate: 
- studii, anchete, modelare si elaborare de scenarii; 
- monitorizare, inclusiv a padurilor; 
- acordarea asistentei pentru consolidarea 
capacitatilor; 
- formare, ateliere si reuniuni, inclusiv formarea 
agentilor participanti la initiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 
- constituirea de retele si platforme pentru cele mai 
bune practici; 
- actiuni de informare si comunicare, inclusiv campanii 
de sensibilizare si, in special, campanii de 
sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere; 
- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor si 
instrumentelor inovatoare; etc 

- 50% 1 
septembri
e 2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifepl

us.htm
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Proiecte eco-
inovatoare 

(PROGRAMUL 
CADRUL PENTRU 
COMPETITIVITATE 
SI INOVARE 2007-
2013) 

 

- Promovarea adoptarii 
unor abordari noi si 
integrate in arii precum 
managementul 
mediului sau produse, 
procese si servicii 
ecologice; 
- Incurajarea integrarii 
solutiilor ecologice prin 
cresterea si inlaturarea 
barierelor pietei. 
Solutiile includ 
produce, procese, 
tehnologii sau servicii 
ecologice. 
- Cresterea capacitatii 
de inovare a IMM-
urilor. 

Intreprinderi mici si mijlocii Cele trei aspecte principale urmarite sunt: 
1. Beneficiile aduse mediului inconjurator; 
2. Beneficiile aduse mediului economic; 
3. Gradul de inovare. 
 
Cererea de proiecte se refera la patru domenii 
principale: 
- reciclarea materialelor; 
- materiale de constructii durabile; 
- sectorul alimentelor si bauturilor; 
- afaceri ecologice. 

- 50% 9 
septembri
e 2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/eco-

innovation/application_en.htm
  

Pentru informatii privind acordarea de garantii si finantari special destinate proiectelor finantabile din fonduri europene va invitam sa accesati pagina de internet a Fondului National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN) 
– www.garantare.ro 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere/ 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbana/  
Subdomeniul: Poli de 
dezvoltare urbana 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
DMI 1.1) 

 

Cresterea calitatii vietii 
si crearea de noi locuri 
de munca, prin 
reabilitarea 
infrastructurii urbane, 
imbunatatirea 
serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor 
sociale, precum si prin 
dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor 
si a antreprenoriatului.  
 

Poli de dezvoltare urbana, 
reprezentati de municipiile 
Arad, Baia Mare, Bacau, Braila, 
Galati, Deva, Oradea, Pitesti, 
Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Târgu Mures. 
Unitatile administrativ-teritoriale 
(APL) din mediul urban pot 
depune cereri de finantare 
individual sau in parteneriat cu 
judetul pe teritoriul administrativ 
al caruia este localizat 
orasul/municipiul respectiv.  
De asemenea, sunt eligibile 
Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara care au in 
componenta orasul/municipiul – 
pol de dezvoltare urbana. 

In cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe 
baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte 
promovate de polii de dezvoltare urbana.  

Proiectele individuale, incluse in planurile 
integrate de dezvoltare urbana trebuie sa se 
incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si 
activitati eligibile:  

a) reabilitarea infrastructurii urbane si 
imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban:  

- infrastructura publica urbana 
- transport si mobilitatea populatiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), 

national si local, din mediul urban 
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
Categoria a 
- 1.700.000 
-90.000.000 
lei 
Categoria b 
- 1.700.000- 
85.000.000 
lei 
Categoria c  
350.000 - 
3.500.000 
lei 
 

Minim 2% 

In cazul 
investitiilor  
in structuri 
de sprijinire 
a afacerilor 
– minim 
50% 

Cerere 
deschisa 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro   
w

w
w

.inforegio.ro    
w

w
w

.m
dlpl.ro   

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Sprijinirea dezvoltarii 
durabile a oraselor – 
poli urbani de crestere/ 
Planuri integrate de 
dezvoltare urbana/  
Subdomeniul: Poli de 
crestere 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 1, 
DMI 1.1) 

 

Cresterea calitatii vietii 
si crearea de noi locuri 
de munca, prin 
reabilitarea 
infrastructurii urbane, 
imbunatatirea 
serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor 
sociale, precum si prin 
dezvoltarea structurilor 
de sprijinire a afacerilor 
si a antreprenoriatului.  
 

Poli de crestere, reprezentati de 
municipiile Brasov, Cluj 
Napoca, Constanta, Craiova, 
Iasi, Ploiesti si Timisoara. 
Unitatile administrativ-teritoriale 
(APL) din mediul urban pot 
depune cereri de finantare 
pentru un proiect din cadrul 
Planului integrat, individual sau 
in parteneriat cu judetul pe 
teritoriul administrativ al caruia 
este localizat orasul/municipiul 
respectiv.  
De asemenea, sunt eligibile 
Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara care au in 
componenta orasul/municipiul – 
pol de crestere. 

In cadrul acestei Axe prioritare se vor finanta, pe 
baza unor planuri integrate de dezvoltare, proiecte 
promovate de polii de crestere.  
 
Operaţiunile eligibile în cadrul proiectelor 
individuale componente ale Planului integrat de 
dezvoltare urbană acoperă: 
 
a) Reabilitarea infrastructurii urbane şi 

îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul urban 
 

b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri 
 

c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a 
locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor 
sociale  
 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
Categoria a 
- 1.700.000 
-90.000.000 
lei 
Categoria b 
- 1.700.000- 
85.000.000 
lei 
Categoria c  
350.000 - 
10.500.000 
lei 
 

Minim 2% 

In cazul 
investitiilor  
in structuri 
de sprijinire 
a afacerilor 
si in 
infrastructur
a de 
agrement – 
minim 50% 

Cerere 
deschisa 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro   
w

w
w

.inforegio.ro    
w

w
w

.m
dlpl.ro   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea durabila a 
structurilor de sprijinire 
a afacerilor de 
importanta regionala si 
locala 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1)  
 
 
 

Crearea, imbunatatirea 
si modernizarea 
structurilor regionale si 
locale de sprijinire a 
afacerilor avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

Camere de comert si industrie, 
asociatii care reprezinta mediul 
de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din mediul 
urban sau rural  

 Construirea/ modernizarea/ extinderea de 
cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate 
de operatori economici pentru activitati de 
productie si/sau prestare servicii; 

 Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a 
drumurilor de acces;  

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor 
de baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, sistem de 
canalizare, conectare la retele broadband; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de 
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 
extinse.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei  

APL, 
parteneriate 
intre APL – 
50% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderil
or mijlocii – 
40% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderil
or micro sau 
mici – 30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea siturilor 
industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea 
pentru noi activitati 

 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.2)  
 
 
 

Obiectivul acestui 
domeniu de interventie 
il reprezinta reabilitarea 
siturilor industriale 
abandonate, 
interventiile avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul urban 
sau rural  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale din 
mediul urban sau rural  

 

 Decontaminarea terenurilor siturilor 
industriale poluate, inclusive preluarea si 
depozitarea substantelor toxice si 
periculoase si imbunatatirea calitatii 
terenurilor; 

 Demolarea cladirilor si planarea terenului, 
inclusiv ambalarea si transportul deseurilor; 

 Construirea/modernizarea/extinderea 
cladirilor pentru activitati de productie si 
prestari servicii; 

 Construirea/extinderea infrastructurii rutiere 
din interiorul structurii de afaceri si a 
drumurilor de acces; 

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor 
de baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, sistem de 
canalizare, conectare la retele broadband, 
inclusiv cablarea cladirii; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de 
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 
extinse. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 
lei si maxim 
85.000.000 
lei 

Pentru faza 
A de 
decontamin
are minim 
2%, iar 
pentru faza 
B de 
realizare a 
unei 
structuri de 
sprijin a 
afacerilor 
minim 50% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea 
promovarii produselor 
specifice si a 
activitatilor de 
marketing specifice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.3) 
 
 
 
 
 

Promovarea 
potentialului turistic 
romanesc prin 
imbunatatirea imaginii 
de tara, cu scopul de a 
promova Romania in 
strainatate si de a 
creste atractivitatea sa 
pentru turism si afaceri 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale; 

 
Parteneriat intre autoritati ale 
administratiei publice locale  si 
ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism in 
tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct, de tipul: distributie 
fluturasi publicitari, scrisori personalizate; 
- activitati de promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune care realizeaza emisiuni de turism 
sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei 
turistice in Romania, cresterea notorietatii 
destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea 
importantei turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile 
de 
finantare 
pot  fi 
depuse 
continuu 
incepand 
cu data 
de 11 
ianuarie 
2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=PU

B
LIC

A
TIO

N
S_G

U
ID

E_D
O

C
  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Implementarea de 
sisteme TIC in scopul 
cresterii 
interoperabilitatii 
sistemelor informatice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
2) 
 
NOU! 

-furnizarea de servicii 
publice on-line catre 
cetateni/mediul de 
afaceri/administratie 
publica;  

- eficientizarea 
activitatilor interne ale 
institutiei publice care 
contribuie la furnizarea 
respectivului serviciu 
utilizand mijloace 
specifice TIC. 

Autoritati ale administratiei 
publice centrale; 

Institutii publice ce functioneaza 
la nivel central; 

Parteneriate intre autoritati 
publice centrale si/ sau institutii 
publice ce functioneaza la nivel 
central. 

- Achizitionarea de aplicatii software si licente 
software necesare pentru realizarea proiectului  
- Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si 
implementare a solutiilor software si integrarea 
aplicatiilor folosite respectand etapele clare de 
dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, 
proiectare, implementare si testare - activitate 
obligatorie; 
- Achizitionarea si implementarea de solutii de 
semnatura electronica si plata electronica; 
- Construirea retelei LAN necesara pentru 
implementarea proiectului (in interiorul 
cladirii/cladirilor unde se implementeaza 
proiectul); 
- Configurarea si implementarea bazelor de date, 
migrarea si integrarea diverselor structuri de date 
existente;  
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea 
domeniului pentru acest website; etc. 

Valoarea 
finantarii 
nerambursa
bile: 
 
minim 
500.000 lei 
 
maxim 
9.000.000 
lei 

- 20 august 
2010 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea 
implementarii de 
aplicatii de e-Educatie 
si asigurarea 
conexiunii la 
broadband, acolo unde 
este necesar 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
3) 
 
 
 

Dezvoltarea sau 
extinderea unei 
platforme care sa 
permita furnizarea unor 
solutii de invatamant 
prin mijloace 
electronice, disponibile 
on-line. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Structuri asociative ale 
autoritatilor administratiei 
publice locale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel local; 
Autoritate a administratiei 
publice centrale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel central; 
Institutii de invatamant superior 
de drept public acreditate; 
Parteneriate intre autoritati 
publice locale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la nivel 
local; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 

 În cadrul acestei operaţiuni se finanţează: 
 

- Proiecte prin care sunt furnizate 
materiale într-o ordine secvenţială şi 
logică pentru a fi asimilate de cursanţi în 
manieră proprie, fără a solicita prezenţa 
directă a participanţilor sau fără a 
necesita sincronizarea activităţilor 
aferente. Sistemele informatice de e-
learning finanţate în cadrul acestei 
operaţiuni trebuie să asigure inclusiv 
transmiterea suportului de curs şi 
examinarea prin Internet.  
 

- Proiectele prin care se crează interfaţa 
de înscriere on line la diverse forme de 
învăţământ sau alte activităţi extra-
scolare, teste şcolare, crearea şi 
consultarea on line a fişei electronice a 
elevului/studentului, forum pentru 
discuţii profesori/părinţi. 

Minim 
500.000 lei 
 
Maxim 
15.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel 
naţional 
 
Maxim 
5.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel local  
 

Intre 30% si 
60% 

2 
septembri
e 2010 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162   

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Extinderea si 
modernizarea 
infrastructurii de apa si 
apa uzata 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 1) 
 

 

 

Asigurarea serviciilor 
de apa si canalizare, la 
tarife accesibile; 
asigurarea calitatii 
corespunzatoare a 
apei potabile in toate 
aglomerarile umane; 
imbunatatirea calitatii 
cursurilor de apa; 
imbunatatirea gradului 
de gospodarire a 
namolurilor provenite 
de la statiile de epurare 
a apelor uzate; 
crearea de structuri 
inovatoare si eficiente 
de management al 
apei. 

Operator Regional –  
societate comerciala pe actiuni 
cu capital integral al unitatilor 
administrativ 
teritoriale membre ale unei 
asociatii de dezvoltare 
intercomunitara care asigura 
implementarea 
proiectelor de investitii de 
interes regional specifice 
infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente 
serviciilor de utilitati publice, 
promovate de unitatile 
administrativ-teritoriale asociate 
 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea, statiilor de tratare a 
apeipotabile, a rezervoarelor de apa si a 
surselor de apa potabila; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelei de alimentare 
sidistributie a apei potabile, inclusiv 
bransamentele amplasate in domeniul 
public,precum si constructiile civile aferente 
retelei. 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelelor de canalizare a apei 
uzate, inclusiv racordurile amplasate in 
domeniul public, precum si constructiile civile 
aferente retelei; 

 Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea statiilor de epurare a apei 
uzate (inclusiv treapta tertiara); etc 

- 0% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

M
inisterul M

ediului  

w
w

w
.m

m
ediu.ro   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea sistemelor 
de management 
integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor 
istorice contaminate 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 2, DMI 1) 
 
 
 

Cresterea gradului de 
acoperire a populatiei 
care beneficiaza de 
colectarea deseurilor 
municipale, si de 
serviciile de 
management  de 
calitate  
corespunzatoare si la 
tarife acceptabile; 
Reducerea cantitatii de 
deseuri depozitate; 
Cresterea cantitatii de 
deseuri reciclate si 
valorificate 
Infiintarea unor 
structuri eficiente de 
management al 
deseurilor  

Consiliile judetene  Achizitionarea si instalarea sistemelor de 
colectare selectiva ; 

 Constructia facilitatilor de sortare, 
compostare si reciclare;  

 Achizitionarea vehiculelor de transport al 
deseurilor; 

 Constructia statiilor de transfer si a 
facilitatilor de eliminare a deseurilor 
municipale; 

 Recuperarea gazului provenit din depozite, 
acolo unde este cazul; 

 Construirea unor facilitati adecvate pentru 
deseurile periculoase (deseuri medicale, 
deseuri provenite din echipamente electrice 
si electronice, etc) si alte tipuri specifice de 
deseuri (deseuri provenite din constructii si 
demolari, etc.); 

 Inchiderea depozitelor neconforme; etc 

Valoare 
totala 
proiect: 
minim 25 
milioane 
Euro 

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

M
inisterul M

ediului  

w
w

w
.m

m
ediu.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reducerea poluarii si 
diminuarea efectelor 
schimbarilor climatice 
prin restructurarea si 
reabilitarea sistemelor 
de incalzire urbana in 
localitatile cele mai 
afectate de poluare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 3) 
 
 

Reducerea impactului 
negativ asupra 
mediului si sanatatii 
umane in acele 
aglomerari cele mai 
poluate din cauza 
sistemelor invechite de 
incalzire urbana. 

Autoritatile locale din 22 de 
municipii/orase care 
coordoneaza activitatea 
operatorului de termoficare in 
municipalitatile respective, 
eligibile conform POS Mediu. 

 Introducerea BAT (cele mai bune tehnici 
disponibile) pentru reducerea emisiilor de 
SO2, NOx si pulberi; 

  Reabilitarea cazanelor si a turbinelor, 
inclusiv inlocuirea acestora, acolo unde se 
justifica;  

 Introducerea unui sistem imbunatatit de 
contorizare;  

 Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa 
neconforme ;  

 Reabilitarea retelelor de distributie a apei 
calde si a caldurii (inclusiv reproiectarea 
retelelor daca acest lucru este justificat din 
ratiuni de cost –eficienta);  

 Asistenta tehnica pentru pregatirea 
proiectului, elaborarea studiilor de optiuni, 
managementul, supervizarea lucrarilor si 
publicitatea proiectului, inclusiv campanii de 
constientizare a publicului. 

_ _ Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

M
inisterul M

ediului  

w
w

w
.m

m
ediu.ro  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
TRANSPORT  

Modernizarea si 
dezvoltarea axelor 
prioritare TEN-T;  
Modernizarea si 
dezvoltarea retelelor 
nationale de transport, 
in conformitate cu 
principiile dezvoltarii 
durabile;  
Promovarea 
transportului feroviar, 
naval si intermodal; 
Sprijinirea dezvoltarii 
transportului durabil 

Administratiile nationale ale 
infrastructurilor de transport 
feroviare, rutiere si navale 

Administratiile nationale si 
regionale ale infrastructurii 
aeroportuare 

 Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare 
TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de 
transport durabil si integrarii acestuia cu 
retelele de transport ale UE;  

 Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii 
nationale de transport in afara axelor 
prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem 
national de transport durabil;  

 Axa Prioritara 3 (322.89 meur) – 
Modernizarea sectorului de transportul in 
scopul cresterii protectiei mediului si a 
sanatatii publice si sigurantei pasagerilor;  

 Axa Prioritara 4 (122.58 meur) – Asistenta 
Tehnica pentru POS-T. 

_ _ Nedetermi
nat 

http://w
w

w
.m

t.ro/dgrfe/P
O

S-T_final/pos-
t_final.htm

l  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea activitatilor 
turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice în zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se vor 
angaja că până la data semnării 
contractului de finanţare să se 
autorizeze cu un statut minim 
de persoană fizică autorizată  şi 
să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 
 
Comunele 
 
ONG-urile 

a)Investitii în infrastructura de primire turistica 
b) Investitii în activitati recreationale 
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc. 
d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor 
turistice legate de turismul rural 

Maxim 
200.000 
Euro/ 
proiect 

Pentru 
investitiile în 
interes 
public 
negenerato
are de profit 
- 0% 

Pentru 
investitiile 
generatoare 
de profit - 
30%-50% 

30 iulie 
2010 

w
w

w
.m

adr.ro  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Actiune pregatitoare 
in domeniul sportului 

 

Principalul obiectiv al 
actiunii pregatitoare in 
domeniul sportului este 
acela de a pregati 
viitoare actiuni ale UE 
in acest domeniu pe 
baza prioritatilor 
stabilite in Cartea alba 
privind sportul. 

- organisme publice; 
- organizatii ale societatii civile. 

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiectele 
transnationale prezentate de organisme publice 
sau organizatii ale societatii civile in scopul de a 
identifica si testa retele adecvate si bune practici 
in domeniul sportului in urmatoarele domenii: 
 
-lupta impotriva dopajului; 
-promovarea incluziunii sociale in si prin sport;  
-promovarea voluntariatului in sport. 

- Minim 20% 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/
sport/preparatory_a
ctions/doc866_en.ht
m

  

Uniunea 
Europeana 

LIFE+  

 
 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la punerea în 
aplicare, actualizarea 
şi dezvoltarea politicii 
şi legislaţiei de mediu 
comunitare, inclusiv la 
integrarea mediului în 
alte politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabilă. 

Organisme publice si/sau 
private 

LIFE+ este format din trei componente:  
- LIFE+ Natură şi biodiversitate, 
- LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu, 
- LIFE+ Informare şi comunicare. 
 
Următoarele măsuri pot fi finanţate: 
- studii, anchete, modelare şi elaborare de 
scenarii; 
- monitorizare, inclusiv a pădurilor; 
- acordarea asistenţei pentru consolidarea 
capacităţilor; 
- formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea 
agenţilor participanţi la iniţiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 
- constituirea de reţele şi platforme pentru cele 
mai bune practici; 
- acţiuni de informare şi comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare şi, în special, campanii 
de sensibilizare a publicului asupra incendiilor 
forestiere; 
- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor 
şi instrumentelor inovatoare; etc 

- 50% 1 
septembri
e 2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifeplus.ht

m
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cerere de proiecte 
privind experimentarea 
sociala 

(Programul 
PROGRESS) 

NOU! 

 

- sa dezvolte si sa 
experimenteze 
abordari sociale 
inovatoare in domenii 
definite ca prioritare 
pentru UE: incluziune 
activa, excluziune 
legata de locuinta, 
saracia copiilor sau 
incluziunea migrantilor;  
 
- proiecte inovatoare in 
domeniul 
dezinstitutionalizarii 
vizand persoanele de 
varsta a treia, copiii, si 
persoanele 
handicapate. 

Administratiile, agentiile, 
autoritatile locale/ regionale, 
asociatiile, camerele, federatiile 
si sindicatele, ONG-urile, 
organizatiile internationale. 

Actiuni finantate: 
- realizarea unor retele a persoanelor implicate in 
evaluarea masurilor de experimentare sociala;  
- transferabilitate sau inventar al rezultatelor 
obtinute in cadrul UE. 

- - 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=6

30&langId=en  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de 
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre operatori 
culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte. 
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
tertecare au incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an 
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura (EAC

E
A) 

– Program
ul C

ultura 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
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Informatii 
suplimenta
re/Website 
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Uniunea 
Europeana 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor 
europene, in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ 
sau organizatii non-
guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale fara 
scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ 
care organizeaza evenimente in 
domeniul tineretului, sportului 
sau culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le amplifica 
mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, pentru 
a dezvolta cetatenia si intelegerea reciproca in 
rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul 
tinerilor, precum si dezvoltarea cooperarii in 
domeniul tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul tineretului, 
la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme 
sociale, culturale si politice de interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general de 
885 
milioane 
euro pentru 
perioada 
2007-2013. 

- Data de 
incepere 
a 
proiectului
: 
- 1 mai - 
30 
septembri
e: 1 
februarie 
termen 
limita; 
- 1 iulie - 
30 
noiembrie
: 1 aprilie 
termen 
limita; 
- 1 
septembri
e - 31 
ianuarie: 
1 iunie 
termen 
limita; 
- 1 
decembri
e - 30 
aprilie: 1 
septembri
e termen 
limita; 
- 1 
februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen 
limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_suport  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea 
actiunilor, a 
dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din 
toate tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din domeniul 
voluntariatului, sportului pentru 
amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR. 

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 
- 15 feb 
 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

EA_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/info
rm

ation_society/m
edia/

index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea 
promovarii produselor 
specifice si a 
activitatilor de 
marketing specifice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.3) 
 
 
 
 

Promovarea 
potentialului turistic 
romanesc prin 
imbunatatirea imaginii 
de tara, cu scopul de a 
promova Romania in 
strainatate si de a 
creste atractivitatea sa 
pentru turism si afaceri 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale; 

 
Parteneriat intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale  si ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism in 
tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct; 
- activitati de promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune care realizeaza emisiuni de turism 
sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei 
turistice in Romania, cresterea notorietatii 
destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea 
importantei turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre 
minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile de 
finantare pot fi 
depuse 
continuu 
incepand cu 
data de 11 
ianuarie 2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=P

U
BLIC

ATIO
N

S_G
U

ID
E_D

O
C

  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea activitatilor 
turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice în zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se 
vor angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  
şi să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 
 
Comunele 
 
ONG-urile 

a)Investitii în infrastructura de primire turistica 
b) Investitii în activitati recreationale 
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc. 
d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural 

Maxim 
200.000 
Euro/ 
proiect 

Pentru 
investitiile în 
interes 
public 
negenerato
are de profit 
- 0% 

Pentru 
investitiile 
generatoare 
de profit - 
30%-50% 

30 iulie 2010 w
w

w
.m

adr.ro  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir – 
Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti 
sau creatori, cu cetatenie 
româna, care au implinit 
vârsta de 18 ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane 
fizice, artisti sau creatori, 
cu cetatenie româna, care 
au implinit vârsta de 18 
ani; 

c. persoane juridice de 
drept public sau privat,  
infiintate in conditiile legii 
române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea la 
festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia parte 

la festival, ca urmare a unei selectii realizate de 
catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si invitat, 
in mod oficial, in vederea participarii la festival de 
catre un juriu special constituit in acest sens de 
catre Festival (este obligatorie prezentarea scrisorii 
de invitatie din partea festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.php  

Guvernul 
Romaniei 

(Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Sport si 
Tineret) 

 

Concursul Naţional 
de Proiecte de 
Tineret- 2010 
 
 
NOU! 

 

Participarea tinerilor la 
viaţa societăţii 
Reducerea factorilor de 
risc  care conduc la 
marginalizare şi 
excludere socială 

Organizaţiile 
neguvernamentale de 
tineret 

Participarea tinerilor la viaţa societăţii: 
a) Participarea economică 
b) Participarea civică  
c) Participarea culturală 
d) Participarea la educaţie 
 
Reducerea factorilor de risc  care conduc la 
marginalizare şi excludere sociala: 
a)dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni 
de prevenire şi combatere a factorilor de risc, în 
vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie 
de risc 
b)promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării în rândul tinerilor 
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi 
delincvenţei juvenile 

Variabila 30% 16 iulie 2010 http://w
w

w
.anst.gov.ro/stiri/noutati/38_co

ncursurile-naional-i-locale-de-proiecte-
201.htm

l  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Sport si 
Tineret) 

 

Concursul National 
de Proiecte 
Studentesti – 2010 

 
NOU! 

 

Participarea studenţilor 
la viaţa societăţii 
Reducerea factorilor de 
risc  care conduc la 
marginalizare şi 
excludere socială 

Organizaţiile 
neguvernamentale 
studenţeşti 

Participarea tinerilor la viaţa societăţii: 
a) Participarea economică 
b) Participarea civică  
c) Participarea culturală 
d) Participarea la educaţie 
 
Reducerea factorilor de risc  care conduc la 
marginalizare şi excludere sociala: 
a)dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni 
de prevenire şi combatere a factorilor de risc, în 
vederea reducerii numărului de studenţi aflaţi în 
situaţie de risc 
b)promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării în rândul studenţilor 
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi 
delincvenţei juvenile 

Maxim 
11.000 lei 
pe proiect 

30% 16 iulie 2010 http://w
w

w
.anst.gov.ro/stiri/noutati/38_concurs

urile-naional-i-locale-de-proiecte-201.htm
l  

Uniunea 
Europeana 

Cerere de proiecte 
privind experimentarea 
sociala 

(Programul 
PROGRESS) 

NOU! 

 

- sa dezvolte si sa 
experimenteze abordari 
sociale inovatoare in 
domenii definite ca 
prioritare pentru UE: 
incluziune activa, 
excluziune legata de 
locuinta, saracia 
copiilor sau incluziunea 
migrantilor;  
 
- proiecte inovatoare in 
domeniul 
dezinstitutionalizarii 
vizand persoanele de 
varsta a treia, copiii, si 
persoanele 
handicapate. 

Administratiile, agentiile, 
autoritatile locale/ 
regionale, asociatiile, 
camerele, federatiile si 
sindicatele, ONG-urile, 
organizatiile internationale. 

Actiuni finantate: 
- realizarea unor retele a persoanelor implicate in 
evaluarea masurilor de experimentare sociala;  
- transferabilitate sau inventar al rezultatelor obtinute 
in cadrul UE. 

- - 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=630&

langId=en  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Actiune pregatitoare 
in domeniul sportului 

 

Principalul obiectiv al 
actiunii pregatitoare in 
domeniul sportului este 
acela de a pregati 
viitoare actiuni ale UE 
in acest domeniu pe 
baza prioritatilor 
stabilite in Cartea alba 
privind sportul. 

- organisme publice; 
- organizatii ale societatii 
civile. 

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiectele 
transnationale prezentate de organisme publice sau 
organizatii ale societatii civile in scopul de a 
identifica si testa retele adecvate si bune practici in 
domeniul sportului in urmatoarele domenii: 
 
-lupta impotriva dopajului; 
-promovarea incluziunii sociale in si prin sport;  
-promovarea voluntariatului in sport. 

- Minim 20% 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory
_actions/doc866_en.htm

  

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 decembrie 
2013 

http://ec.europa.eu/infor
m

ation_society/m
edia/i

ndex_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate intre 
operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial 
sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv 
global comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, 
basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie 
etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai 
unei tari participante la Program; limbile eligibile 
sunt limbile oficiale ale tarilor participante la 
Program si limbile moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
terte care au incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EAC
EA) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ.  
 
In cadrul acestei 
componente sunt eligibile 
patru categorii de 
organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, 
festivaluri si structuri de 
sprijinire a politicii Agendei 
europene pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare 
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe 
an 
 
 

Minim 20%  
 

1 noiembrie al 
fiecarui an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 noiembrie 
2010 – pentru 
partneriate-
cadru pe 3 ani 
cu Comisia 
Europeana 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_e
n.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/do

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele 
participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al 
caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Pagina 7 din 9                                     7 Iulie 2010 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
 
 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor europene, 
in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop 
lucrativ sau organizatii 
non-guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de 
tineri; 
 
- organisme care activeaza 
la nivel european in 
domeniul tineretului; 
 
- organizatii internationale 
fara scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop 
lucrativ care organizeaza 
evenimente in domeniul 
tineretului, sportului sau 
culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le amplifica 
mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, pentru a 
dezvolta cetatenia si intelegerea reciproca in rândul 
tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul tinerilor, 
precum si dezvoltarea cooperarii in domeniul 
tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul tineretului, la 
nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme sociale, 
culturale si politice de interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general 
de 885 
milioane 
EUR 
pentru 
perioada 
2007-
2013. 

- Data de 
incepere a 
proiectului: 
- 1 mai - 30 
septembrie: 1 
februarie 
termen limita;
- 1 iulie - 30 
noiembrie: 1 
aprilie termen 
limita; 
- 1 septembrie 
- 31 ianuarie: 
1 iunie termen 
limita; 
- 1 decembrie 
- 30 aprilie: 1 
septembrie 
termen limita;
- 1 februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_s
uport  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii 
locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera urmatoarele 
actiuni din cadrul programului "Europa pentru 
cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele tematice 
intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 000 
EUR.

- - Masura 1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembrie 
 
Masura 1.2 - 1 
februarie, 
 1 septembrie 
 
Masura 2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 - 15 
feb 
 
Actiunea 4 - 
30 aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

EA_2008_0185_R
O

.pdf    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

LIFE+  

 
 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la punerea în 
aplicare, actualizarea şi 
dezvoltarea politicii şi 
legislaţiei de mediu 
comunitare, inclusiv la 
integrarea mediului în 
alte politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabilă. 

Organisme publice si/sau 
private 

LIFE+ este format din trei componente:  
- LIFE+ Natură şi biodiversitate, 
- LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu, 
- LIFE+ Informare şi comunicare. 
 
Următoarele măsuri pot fi finanţate: 
- studii, anchete, modelare şi elaborare de scenarii; 
- monitorizare, inclusiv a pădurilor; 
- acordarea asistenţei pentru consolidarea 
capacităţilor; 
- formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea 
agenţilor participanţi la iniţiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 
- constituirea de reţele şi platforme pentru cele mai 
bune practici; 
- acţiuni de informare şi comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare şi, în special, campanii de 
sensibilizare a publicului asupra incendiilor 
forestiere; 
- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi 
instrumentelor inovatoare; etc 

- 50% 1 septembrie 
2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifeplus

.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea 
implementarii de 
aplicatii de e-Educatie 
si asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
3) 
 
 
 

Scopul principal al 
acestei operatiuni 
consta in dezvoltarea 
sau extinderea unei 
platforme care sa 
permita furnizarea unor 
solutii de invatamant 
prin mijloace 
electronice, disponibile 
on-line. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Structuri asociative ale 
autoritatilor administratiei 
publice locale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel local; 
Autoritate a administratiei 
publice centrale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel central; 
Institutii de invatamant 
superior de drept public 
acreditate; 
Parteneriate intre autoritati 
publice locale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la 
nivel local; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 

 În cadrul acestei operaţiuni se finanţează: 
 

- Proiecte prin care sunt furnizate 
materiale într-o ordine secvenţială şi 
logică pentru a fi asimilate de cursanţi în 
manieră proprie, fără a solicita prezenţa 
directă a participanţilor sau fără a 
necesita sincronizarea activităţilor 
aferente. Sistemele informatice de e-
learning finanţate în cadrul acestei 
operaţiuni trebuie să asigure inclusiv 
transmiterea suportului de curs şi 
examinarea prin Internet.  
 

- Proiectele prin care se crează interfaţa 
de înscriere on line la diverse forme de 
învăţământ sau alte activităţi extra-
scolare, teste şcolare, crearea şi 
consultarea on line a fişei electronice a 
elevului/studentului, forum pentru 
discuţii profesori/părinţi. 

Minim 
500.000 lei 
 
Maxim 
15.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel 
naţional 
 
Maxim 
5.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel local  
 

Intre 30% 
si 60% 

2 
septembri
e 2010 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162   

Banca 
Europeana 
pentru 
Investitii 

Actiunea „Cercetare 
universitara” 
 
 

Sprijinirea centrelor de 
cercetare universitare 
implicate in subiecte si 
teme de cercetare de 
interes major pentru 
banca. 

Sunt solicitate candidaturi din 
partea universitatilor 
europene, atat singure, cat si 
in parteneriat, care sa 
propuna un program de 
cercetare. 

Actiunea "Cercetare universitara" este compusa 
din trei programe diferite: 
- EIBURS, programul BEI de sponsorizare a 
cercetarii universitare (University Research 
Sponsorship Programme); 
- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), un 
program de finantare a tinerilor cercetatori care 
lucreaza in cadrul unor proiecte comune BEI-
universitati; si 
- Retelele universitare BEI, un mecanism de 
cooperare pentru retelele universitare cu relevanta 
deosebita in sprijinirea obiectivelor Grupului BEI. 

Maxim 
100.000 
EUR pe an 
pe o 
perioada de 
3 ani 

- 10 
septembri
e 2010 

http://w
w

w
.eib.org/about/new

s/th
ree-new

-eiburs-sponsorships-
w

ithin-eib-universities-research-
action.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate 
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip 
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de 
cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: 
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de 
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea 
unei cooperari pe termen lung intre operatori 
culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale 
operelor  de fictiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, 
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau 
rezidenti ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor 
participante la Program si limbile moarte (latina si 
greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte.  

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 
(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii de 
organizatii: ambasadori, retele 
de advocacy, festivaluri si 
structuri de sprijinire a politicii 
Agendei europene pentru 
cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente 
ale organizatiilor beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum
ents/culture_program

m
e_guide_ro.pdf 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la Program: 
statele membre ale UE, 
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta 
Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile 
al caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013 

  

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
Masura 3 
- 15 feb 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/E

AC
E

A_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Cooperare in 
domeniul 
invatamentului 
superior intre 
Uniunea Europeana, 
Australia si Republica 
Coreea 

 

Dezvoltarea intelegerii 
reciproce intre 
popoarele UE si cele 
ale tarilor partenere, 
inclusiv a unei 
cunoasteri mai bune a 
limbilor, culturilor si 
institutiilor acestora, 
precum si in 
imbunatatirea calitatii 
invatamantului superior 
si a formarii 
profesionale  

Institutiile de invatamant 
superior si de formare 
profesionala  
 
Consortiile de institutii de 
invatamant superior si/sau de 
formare profesionala 

Exista doua tipuri de actiuni in cadrul prezentei 
cereri de propuneri: 
 
-Proiecte comune de mobilitate (PCM): se acorda 
sprijin consortiilor de institutii de invatamant 
superior si de formare profesionala din UE si tara 
partenera in vederea desfasurarii de programe 
comune de studii si formare si in vederea punerii 
in aplicare a mobilitatii studentilor si la nivel de 
facultate.  
 
-Proiectele privind diplomele comune (PDC): se 
acorda sprijin in vederea dezvoltarii si punerii in 
aplicare a programelor privind diplomele 
mixte/duble sau comune.  
 

- - 6 
septembri
e 2010 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-
ecp/funding/2010/call_2010_en.htm

  

 



Catalogul surselor de finanţare 
ADRESE DE INTERNET UTILE 

Modelul cererii de finanţare şi tipul de documentaţie necesare constituirii propunerii de proiect sunt specifice fiecărui program de finanţare şi pot fi accesate la 
link-urile plasate în ultima coloană a tabelelor continând oportunităţile de finanţare. 
Pentru a primi prin email acest buletin informativ lunar conţinând oportunităţile de finanţare din Regiunea Centru, vă rugăm să vă înregistraţi pe site-ul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Centru (www.adrcentru.ro), prin accesarea link-ului SOLICITARE INFORMATII.       
                                                          7 Iulie 2010 

 
 
PROGRAM ADRESA DE INTERNET 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale  www.fonduri-ue.ro 

Programul Operational Regional  www.inforegio.ro  

Programele Operationale de Cooperare Teritoriala Europeana www.mdrl.ro 

Programul Operational Sectorial Mediu  www.mmediu.ro  

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.fseromania.ro 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice   amposcce.minind.ro , www.mcsi.ro 

Programul Operational Sectorial Transport www.mt.ro  

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative www.fonduriadministratie.ro  

Programul National pentru Dezvoltare Rurala  www.madr.ro www.apdrp.ro 

Programul Cadru 7 al Comisiei Europene www.cordis.europa.eu 

Fondul National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN) www.garantare.ro 

Programul Cultura 2007-2013 www.cultura2007.ro  

 




