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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 

Bani pentru cercetare 
in parteneriat intre 
universitati / institutii 
de cercetare si 
intreprinderi 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.1, 
Operatiunea 1) 

Finantarea unor 
parteneriate realizate 
intre intreprinderi, care 
au nevoie de activitate 
de cercetare pentru 
sustinerea activitatilor 
cu caracter economic si 
institutii de cercetare 
care pot furniza 
serviciile de cercetare 
cerute de intreprinderi 

Intreprinderi (IMM-uri sau 
intreprinderi mari) cu sau 
fara activitate de cercetare 
dezvoltare mentionata in 
statut, dar pentru care 
activitatea de cercetare 
dezvoltare nu este activitate 
principala 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare: 
- Sanatate; 
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 
- Energie; 
- Mediu; 
- Materiale, produse si procese inovative. 
 
Durata proiectelor este de maximum 24 luni. 

Maxim 
4.000.000 lei 

- Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.m

ct.ro/index.php?action=
view

&
idcat=378  

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 

A
utoritatea N

ationala pentru C
ercetare 

S
tiintifica 

http://w
w

w
.m

ct.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 

Sprijinirea accesului 
la Internet si la 
serviciile conexe 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.1, 
Operatiunea 1) 

 

Scopul principal al 
acestei opera�iuni 
const� în conectarea la 
internet prin conexiuni 
broadband sau 
upgradarea celor 
existente �i 
achizi�ionarea 
echipamentelor conexe 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici si mijlocii 
 
Organizatiile 
neguvernamentale 

� Conectarea la Internet prin conexiuni broadband 
sau upgradarea celor existente (de la furnizori  
de internet autoriza�i de c�tre ANCOM) - 
activitate obligatorie; 

� Achizi�ionarea de echipamente TIC �i periferice 
(server, calculatoare personale tip 
desktop/portabile, monitoare, echipamente de 
re�ea, echipamente periferice, etc.); 

� Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului (în interiorul cl�dirii 
unde se implementeaz� proiectul �i între corpuri 
de cl�dire - dac� apar�in aceluia�i solicitant �i 
sunt la aceea�i adres� po�tal�); 

� Achizi�ionarea licen�elor software pentru server, 
licen�elor necesare oper�rii calculatoarelor 
personale tip desktop/portabile, licen�elor 
software antivirus precum �i pachetelor software 
tip office; 

� Achizi�ionarea unui website de prezentare a 
companiei/ONG-ului – în cazul în care 
beneficiarul nu are propriul website la data 
depunerii cererii de finan�are electronic� – 
activitate obligatorie;  

� Achizi�ionarea unui nume de domeniu nou “.ro” - 
în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu 
la data depunerii cererii de finan�are;  

� Achizi�ionarea �i implementarea solu�iei de 
semn�tur� electronic�  – activitate obligatorie 

� Achizi�ionarea de aplica�ii informatice specifice 
pentru persoanele cu dizabilit��i; 

� Informarea �i publicitatea pentru proiect – 
activitate obligatorie. 

Minim 
10.000 lei  
 
Maxim 
100.000 lei 

10% pentru 
microintrepr
inderile, 
intreprinderi
le mici si 
mijlocii 
 

5% pentru 
organizatiile 
neguverna
mentale 

Perioada 
de 
înregistrar
e on-line 
a 
propuneril
or de 
proiecte 
este 
cuprins� 
între  20 
decembri
e 2010, 
ora 9,00 – 
29 iulie 
2011 ora 
14,30. 
 

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 
suplimentar
e/Website
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea inov�rii 
în cadrul 
întreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 3) 

APEL NELANSAT 

 

- stimularea inov�rii în 
întreprinderi  
- dezvoltarea de 
produse noi sau 
substan�ial 
îmbun�t��ite prin 
valorificarea unor 
rezultate de cercetare-
dezvoltare sau a unor 
idei brevetate 

Pentru proiectele 
tehnologice inovative: 
Intreprinderile pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal 
de activitate. 

Pentru proiectele destinate 
întreprinderilor nou-create 
inovatoare:Intreprinderile 
nou-create inovatoare 
definite ca întreprinderi mici, 
cu o vechime mai mic� de 6 
ani la momentul acord�rii 
finan��rii nerambursabile, 
dar care au cel pu�in 1 an 
vechime la momentul 
depunerii cererii de finan�are 

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative 
Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o 
inovare de produs �i de proces, sau numai inovare de 
proces, atât pentru bunuri, cât �i pentru servicii, 
bazate pe exploatarea �i utilizarea cuno�tin�elor 
�tiin�ifice �i tehnologice sau pe idei brevetate. 
 
Proiecte tip 2: Proiecte pentru întreprinderi nou-create 
inovatoare 
Aceste proiecte sunt dedicate întreprinderilor nou-
create inovatoare �i sprijin� toate activit��ile care 
sus�in introducerea în produc�ie, producerea �i 
livrarea pe pia�� a unui produs (bun sau serviciu), nou 
sau substan�ial îmbun�t��it.  
Activit��ile de introducere în produc�ie a rezultatelor 
cercet�rii sunt obligatorii pentru ambele tipuri de 
proiecte. 

Proiectele 
tehnologice 
inovative:  
max. 
15.000.000 
lei. 
 
Proiectele 
pentru 
întreprinderi 
nou-create 
inovatoare :  
max. 
3.500.000 
lei. 

Variabila Sesiunea 
de 
depunere 
incepe  in 
februarie 
2011 

conform 
calendaru
lui propus 
de catre 
AM POS 
CCE 

am
poscce.m

inind.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate �i alte 
aplica�ii electronice 
pentru afaceri  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.3, 
Operatiunea 3.3.1) 

APEL NELANSAT 

 

Cre�terea eficien�ei 
firmelor prin 
reorganizarea tuturor 
proceselor pe baza 
unui sistem informatic, 
introducerea de 
sisteme TIC moderne 
ce încurajeaz� 
inovarea �i ofer� sprijin 
pentru deciziile 
managementului 

Intreprinderile mici si mijlocii - Achizi�ionarea de aplica�ii software, echipamente 
TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultan�� �i 
training specializat necesare pentru: 
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP 
(Enterprise Resource Planning – Planificarea 
Resurselor Întreprinderii); 
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru 
rela�ii cu clien�ii (CRM – Customer Relationship 
Management); 
- Implementarea de solu�ii software pentru design 
�i/sau produc�ie, pentru -îmbun�t��irea 
managementului ciclului de via�� al produselor; 
- Implementarea sistemelor informatice de analiz� 
economic� �i suport decizional (business intelligence 
systems) �i a altor aplica�ii electronice pentru 
managementul afacerii. 
 

Valoarea 
maxim� a 
finan��rii 
acordate: 
1.000.000 
LEI 
 Va
loarea 
minim� a 
finan��rii 
acordate: 
35.000 LEI 
 

Variabila Sesiunea 
de 
depunere 
incepe  in 
februarie 
2011 

conform 
calendaru
lui propus 
de catre 
AM POS 
CCE 

am
poscce.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 
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
.apdrp.ro    

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 221) 

NOU! 

Cresterea suprafetei de 
padure cu rol de 
protectie a apei, 
solurilor, a padurilor cu 
rol de protectie 
impotriva factorilor 
naturali si antropici 
daunatori, precum si de 
asigurare a functiilor 
recreative, pe baza 
rolului multifunctional al 
acesteia. 

Persoanele fizice (inclusiv 
persoane fizice autorizate); 
Persoanele juridice; 
Grupurile sau asociatiile de 
persoane fizice sau juridice;
Autoritatile publice locale 
detinatoare de teren agricol, 
numai pentru compensarea 
costurilor legate de 
infiintarea plantatiilor 
forestiere si pentru 
cheltuielile aferente 
intocmirii proiectului de 
impadurire. 
 

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie:  
-sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie 
pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani si 
sa fi respectat in aceasta perioada Bunele Conditii 
Agricole si de Mediu (GAEC).  
-sa fie in proprietate/ sa fie concesionat/ arendat 
solicitantului. Daca nu se afla in proprietate si se afla 
in arenda sau in concesionare, solicitantul trebuie sa 
faca dovada acordului proprietarului terenului pentru 
impadurire si pentru mentinerea arboretului creat pe o 
perioada cel putin egala cu varsta exploatabilitatii 
prevazuta in normele tehnice printr-o declaratie; 
-suprafata agricola propusa pentru impadurire trebuie 
sa fie de minim 0,5 ha. 

- - Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
1 
februarie 
- 28 
februarie 
2011. 

w
w

w
.apdrp.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 
 
Agentia 
pentru 
Implementa
rea 
Proiectelor 
si 
Programelo
r pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii  

Programul pentru 
stimularea infiintarii 
si dezvoltarii 
microintreprinderi-
lor de catre 
intreprinzatorii 
tineri

NOU!

Stimularea infiintarii de 
noi microintreprinderi, 
cresterea potentialului 
de accesare a surselor 
de finantare si 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale ale 
tinerilor in scopul 
implicarii acestora in 
structuri economice 
private. 

Tinerii debutanti in afaceri, 
cu varsta de pana la 35 de 
ani, care nu au mai detinut 
calitatea de actionar sau 
asociat in vreo firma si au un 
plan bun de afaceri cu care 
sa obtina un punctaj cat mai 
mare la aplicatia on-line. 

Microintreprinderea poate fi infiintata de un 
intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel 
mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. 
Microintreprinderea trebuie sa aiba in obiectul de 
activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN, cu 
exceptia urmatoarelor activitati: intermedieri financiare 
si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de 
noroc si pariuri, productie sau comercializare de 
armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, plante si 
substante aflate sub control national, precum si 
activitatile excluse de normele europene cu privire la 
ajutorul de stat. 
 
De asemenea, tanarul intreprinzator trebuie sa 
angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii 
facilitatilor de finantare si sa reinvesteasca cel putin 
50% din profitul realizat in anul precedent. 
 

Cel mult de 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro 

Minim 50% - Inscrierile in cadrul P
rogram

ului se vor 
realiza on-line, in aplicatia pusa la 
dispozitie pe site-ul A

IP
P

IM
M

 
:w

w
w

.aippim
m

.ro  . 

Guvernul 
Romaniei 

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

Dezvoltarea regionala 
prin stimularea 
realizarii de investitii si 
a crearii de noi locuri 
de munca. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
 
Intreprinderi mari 

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au 
prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de 
acord pentru finantare si care realizeaza 
investitii initiale. 
 
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  
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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 CASA 
VERDE
- PERSOANE FIZICE 

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

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 finanteaza urmatoarele instalatii 
pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, 
inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de incalzire: 
a) instalarea de panouri solare; 
b) instalarea de pompe de caldura; 
c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, 
tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si 
deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. 
 
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru: 
a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie 
termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 
b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a 
sistemului, efectuarea, verificarea probelor si 
incercarilor; 
c) taxa pe valoarea adaugata (TVA). 
 
Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa 
semnarea contractului de finantare nerambursabila. 

a) pâna la 
6.000 lei 
pentru 
instalarea 
panourilor 
solare; 
b) pâna la 
8.000 lei 
pentru 
instalarea 
pompelor de 
caldura; 
c) pâna la 
6.000 lei 
pentru 
instalatie de 
producere a 
energiei 
termice pe 
baza de 
peleti, 
brichete, etc. 

- - http://w
w

w
.afm

.ro/program
_casa_verde.php  

Uniunea 
Europeana 

Programul 
Intelligent Energy 
Europe (2007-2013) 

NOU! 

- sa impulsioneze 
eficienta energetica si 
folosirea rationala a 
resurselor energetice;  
- sa promoveze noile 
resurse de energie si 
sa sustina diversificare 
energetica;  
- sa promoveze 
eficienta energetica si 
folosirea noilor surse 
de energie in transport. 
 

Sociatile comerciale,  
autoritatile locale si 
regionale,  
centrele de cercetare,  
IMM-urile,  
universitatile. 

- Prioritatea SAVE - eficienta energetica;  
- Prioritatea ALTENER - surse alternative de energie; 
- Prioritatea STEER - folosirea eficienta a energiei in 
transport;  
- INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie - initiativa 
dedicata autoritatilor locale si regionale. 
- Asistenta tehnica pentru noua initiativa - Mobilising 
local energy investment. 
 

- Minim 25% 12 mai 
2011 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
call_for_proposals/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 

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
  

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) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura 

(E
A

C
E

A
) – P

rogram
ul C

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

unctul 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 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu CE 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
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

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 E
uropeana – D

G
 E

ducatie si 
C

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

  
A

gentia E
xecutiva pentru E

ducatie, 
A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) 
http://eacea

ec
europa

eu/culture/index
en

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 

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 

A
gentiile 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 
României 

Sus�inerea 
implement�rii de solu�ii 
de e-s�n�tate �i 
asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AXA 3, 
DMI 3.2, Opera�iunea 
3.2.4) 
 
APEL NELANSAT 

 

În cadrul acestei 
opera�iuni se 
finan�eaz� proiecte 
care propun cre�terea 
productivit��ii �i calit��ii 
serviciilor unit��ilor 
sanitare, prin 
implementarea de 
sisteme, servicii �i 
aplica�ii electronice de 
e-s�n�tate la nivel 
local 

Unit��i sanitare publice cu 
paturi si cu personalitate 
juridic� proprie. Prin prezentul 
ghid al solicitantului, unit��ile 
sanitare publice cu paturi 
reprezint� institu�ii care asigur� 
popula�iei asisten�� medicala, 
spitale publice care pot asigura 
permanenta prin medici.  

 
Parteneriate între minim 3 
unit��i sanitare publice cu paturi 
si cu personalitate juridic� 
proprie, definite mai sus. 
 

Achizi�ionarea de servicii de consultan�� pentru 
preg�tirea �i managementul proiectului, inclusiv 
servicii de asisten�� juridic� pentru realizarea 
achizi�iilor publice 
Conectarea la infrastructura broadband (acolo 
unde nu exist� �i este necesar� pentru 
implementarea proiectului)  
Achizi�ionarea de aplica�ii software �i licen�e 
software necesare pentru realizarea proiectului  
Achizi�ionarea serviciilor de dezvoltare �i 
implementarea solu�iilor software �i integrarea 
aplica�iilor folosite respectând etapele clare de 
dezvoltare a proiectului: analiza cerin�elor, 
proiectare, implementare �i testare – activitate 
obligatorie 
Achizi�ionarea �i implementarea de solu�ii de 
semn�tur� electronic� �i plat� electronic� 
Construirea re�elei LAN necesar� pentru 
implementarea proiectului (în interiorul 
cl�dirii/cl�dirilor unde se implementeaz� proiectul) 
Configurarea �i implementarea bazelor de date, 
migrarea �i integrarea diverselor structuri de date 
existente  
Realizarea unui website/portal, achizi�ionarea 
domeniului pentru acest website 
Instruirea personalului care va utiliza produsele 
software implementate �i cel care va asigura 
mentenan�a - activitate obligatorie 
 

Valoarea 
minima 
500.000 lei 
 
Valoarea 
maxima 
pentru 
parteneriate 
6.000.000 
lei 
 
Valoarea 
maxima 
pentru 
restul 
solicitan�ilor 
eligibili 
1.600.000 
lei 
 
 

0% Sesiunea 
de 
depunere 
incepe  in 
februarie 
2011 

conform 
calendarul
ui propus 
de catre 
AM POS 
CCE 

http://fonduri.m
csi.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 

Formarea personalului 
propriu al erviciului 
Public de Ocupare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 4,   
DMI 4.2) 

NOU! 

 

In cadrul DMI 4.2. sunt 
promovate proiecte 
care contribuie la 
imbunatatirea 
sistemului de formare 
profesionala a 
personalului Serviciului 
Public de Ocupare.  

Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 
(ANOFM);  

 
Unitatile cu personalitate 
juridica din subordinea ANOFM, 
respectiv:  
Agentiile Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Munca,  
Centrele Regionale de Formare 
Profesionala a Adultilor,  
Centrul National de Formare 
Profesionala a Personalului 
Propriu. 

1. Imbunatatirea sistemului de formare 
profesionala a personalului SPO, in special prin 
activitati de diagnosticare a necesarului de 
pregatire, dezvoltarea si implementarea planurilor 
si programelor de formare profesionala;  
2. Realizarea studiilor si analizelor pentru 
colectarea informatiilor privind cererea de 
competente si nevoile specifice de formare 
profesionala a personalului propriu SPO;  
3. Dezvoltarea, implementarea si monitorizarea 
strategiei de formare profesionala continua a 
personalului SPO si a programelor de formare;  
4. Imbunatatirea capacitatii centrelor proprii de 
formare profesionala in vederea furnizarii 
serviciilor profesionale de formare pentru 
personalul SPO;  
5. Promovarea schimbului de experienta si 
bunelor practici privind sistemul de formare 
profesionala SPO;  
6. Activitati de calificare, recalificare, specializare 
si perfectionare pentru asigurarea calitatii 
serviciilor de ocupare oferite;  

Minimum 
echivalentul 
in lei a 
500.000 
euro si 
maximum 
5.000.000 
euro 
(respectiv 
intre minim 
2.147.150 
lei si maxim 
21.471.500 
lei). 

25% 11 
februarie 
2011 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php
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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 

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 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e   

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 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  
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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 

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 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  

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  
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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 
României  

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 221) 

NOU! 

Cresterea suprafetei 
de padure cu rol de 
protectie a apei, 
solurilor, a padurilor cu 
rol de protectie 
impotriva factorilor 
naturali si antropici 
daunatori, precum si 
de asigurare a functiilor 
recreative, pe baza 
rolului multifunctional al 
acesteia. 

Persoanele fizice (inclusiv 
persoane fizice autorizate); 
Persoanele juridice; 
Grupurile sau asociatiile de 
persoane fizice sau juridice; 
Autoritatile publice locale 
detinatoare de teren agricol, 
numai pentru compensarea 
costurilor legate de infiintarea 
plantatiilor forestiere si pentru 
cheltuielile aferente intocmirii 
proiectului de impadurire. 

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie:  
-sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie 
pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 
ani si sa fi respectat in aceasta perioada Bunele 
Conditii Agricole si de Mediu (GAEC).  
-sa fie in proprietate/ sa fie concesionat/ arendat 
solicitantului. Daca nu se afla in proprietate si se 
afla in arenda sau in concesionare, solicitantul 
trebuie sa faca dovada acordului proprietarului 
terenului pentru impadurire si pentru mentinerea 
arboretului creat pe o perioada cel putin egala cu 
varsta exploatabilitatii prevazuta in normele 
tehnice printr-o declaratie; 
-suprafata agricola propusa pentru impadurire 
trebuie sa fie de minim 0,5 ha, iar, cu exceptia 
perdelelor forestiere, raportul dintre distanta cea 
mai mare si cea mai mica a extremelor 
perimetrului acesteia sa fie sub 5. 

- - Proiectele 
se depun 
in 
perioada 
1 
februarie - 
28 
februarie 
2011 

w
w

w
.apdrp.ro    

MOL 
Romania  
 
Fundatia 
pentru 
Parteneriat 

Programul "Spatii 
Verzi" 2011 - 
Componenta "Spatii 
Verzi Urbane" 
 
NOU!

Implicarea 
comunitatilor in 
proiecte de infiintare, 
amenajare si reabilitare 
de spatii verzi publice. 

Organizatii neguvernamentale 
din Romania in parteneriat cu 
scoli si / sau institutii publice din 
localitatile enumerate in ghid 

Activitati/ proiecte eligibile:  
- Plantari (iarba, arbori, arbusti, plante perene); 
- Curatirea spatiilor publice de recreere (parcuri, 
spatii verzi) (ex: activitati de curatire, colectare de 
deseuri); 
- Montarea si vopsirea cosurilor de gunoi; 
- Infiintarea colectoarelor selective de deseuri 
(numai in localitati unde exista servicii de 
colectare selectiva a deseurilor);  
- Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-
protective a diferitelor elemente din spatii publice, 
cum ar fi: teren de joaca, suport de biciclete, 
banci, mese, echipamente de sport, stabilimente 
pentru odihna; 
- Infiintarea din materiale naturale a unor terenuri 
de joaca, suporturi de biciclete, banci, mese, 
unelte de sport, stabilimente pentru odihna in 
spatii publice. 

Maxim 8000 
lei 

20% in 
fonduri sau 
in natura 

1 martie 
2011 

http://w
w

w
.repf.ro/program

ok.php?id=4 
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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

MOL 
Romania  
 
Fundatia 
pentru 
Parteneriat 

Programul "Spatii 
Verzi" 2011 - 
Componenta "Arii 
Naturale Protejate" 
 
NOU!

Promovarea si 
popularizarea ariilor 
protejate din România 
cu scopul de a ridica 
nivelul de acceptare a 
acestora in rândul 
comunitatilor locale 
prin intermediul 
implicarii ONG-urilor si 
scolilor, a comunitatilor 
locale precum si a 
custozilor/administrator
ilor de arii protejate. 

Organizatii neguvernamentale 
din România custozi sau 
administratori de arii protejate si 
organizatii neguvernamentale 
cu expertiza in ceea ce priveste 
tematica ariilor protejate in 
parteneriat cu scoli si/sau 
institutii publice si/sau 
dministratori/custozi de arii 
naturale protejate din România 
 

Prin intermediul acestei componente vor fi 
finan�ate proiecte ce i�i propun sa deruleze 
activita�i de genul: 
 
- Junior Ranger 
- Ziua Ariei Protejate  
- Ziua Biodiversita�ii  
- Amenajarea de poteci tematice in arii protejate  
- Amenajarea de expozi�ii permanente in centrele 
de vizitare ale ariilor protejate 

 

Maxim 
20000 lei 

20% in 
fonduri sau 
in natura 

1 martie 
2011 

http://w
w

w
.repf.ro/program

ok.php?id=4  

Uniunea 
Europeana 

Programul Intelligent 
Energy Europe (2007-
2013) 
 
NOU! 

- sa impulsioneze 
eficienta energetica si 
folosirea rationala a 
resurselor energetice; 
- sa promoveze noile 
resurse de energie si 
sa sustina diversificare 
energetica;  
- sa promoveze 
eficienta energetica si 
folosirea noilor surse 
de energie in transport. 
 

Sociatile comerciale,  
autoritatile locale si regionale,  
centrele de cercetare,  
IMM-urile,  
universitatile. 

- Prioritatea SAVE - eficienta energetica;  
- Prioritatea ALTENER - surse alternative de 
energie;  
- Prioritatea STEER - folosirea eficienta a energiei 
in transport;  
- INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie - 
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale. 
- Asistenta tehnica pentru noua initiativa - 
Mobilising local energy investment. 
 

- Minim 25% 12 mai 
2011 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/cal
l_for_proposals/index_en.htm
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programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
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beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

European Spatial 
Planning Observation 
Network (ESPON) - 
Programul de 
cooperare in domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea teritoriului 

 

Imbunatatirea statisticii 
europene, a 
cunostintelor, datelor si 
indicatorilor privind 
dezvoltarea si 
coeziunea teritoriala 
 
Definirea cercetarilor 
aplicate in functie de 
cererea politicii de 
dezvoltare 
 
Stimularea abordarii 
acelor teme de 
cercetare care raspund 
nevoilor utilizatorilor 

Universitati, institutii si servicii 
de cercetare, publice sau 
echivalente, din domeniul 
dezvoltarii teritoriale si 
regionale.  
 
Acestea trebuie sa formeze 
parteneriate multi-nationale, 
numite Grupuri 
Transnationale de Proiect,  
formate din institutii de 
cercetare din cel putin 3 tari 
participante in program (la 
Prioritatea 1, 2, 3) si din cel 
putin 3 Puncte de Contact 
ESPON (la Prioritatea 4). 

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul 
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii 
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele 
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale). 
 
Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la 
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont 
de situarea acestora in context european). 
 
Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice 
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si 
de instrumente analitice). 
 

- - 24 
ianuarie - 
21 martie 
2011 

http://w
w

w
.esponrom

ania.ro/apeluri/apel8/  
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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) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) 
– P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro   
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re/Website 
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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 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
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 E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

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

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual 
si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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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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suplimenta
re/Website 
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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

A
C

E
A

_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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 accesului la 
Internet si la serviciile 
conexe 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,  
DMI 3.1, Operatiunea 
1) 

Scopul principal al 
acestei operatiuni 
consta in conectarea la 
internet prin conexiuni 
broadband sau 
upgradarea celor 
existente si 
achizitionarea
echipamentelor conexe 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici si 
mijlocii 

Organizatiile 
neguvernamentale 

� Conectarea la Internet prin conexiuni 
broadband sau upgradarea celor existente (de 
la furnizori  de internet autorizati de catre 
ANCOM) - activitate obligatorie; 

� Achizitionarea de echipamente TIC si periferice 
(server, calculatoare personale tip 
desktop/portabile, monitoare, echipamente de 
retea, echipamente periferice, etc.); 

� Construirea retelei LAN necesara pentru 
implementarea proiectului (in interiorul cladirii 
unde se implementeaza proiectul si intre 
corpuri de cladire - daca apartin aceluiasi 
solicitant si sunt la aceeasi adresa postala); 

� Achizitionarea licentelor software pentru 
server, licentelor necesare operarii 
calculatoarelor personale tip desktop/portabile, 
licentelor software antivirus precum si 
pachetelor software tip office; 

� Achizitionarea unui website de prezentare a 
companiei/ONG-ului – in cazul in care 
beneficiarul nu are propriul website la data 
depunerii cererii de finantare electronica – 
activitate obligatorie;  

� Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” 
- in cazul in care beneficiarul nu are un 
domeniu la data depunerii cererii de finantare;  

� Achizitionarea si implementarea solutiei de 
semnatura electronica  – activitate obligatorie 

� Achizitionarea de aplicatii informatice specifice 
pentru persoanele cu dizabilitati; 

� Informarea si publicitatea pentru proiect – 
activitate obligatorie. 

Minim
10.000 lei

Maxim 
100.000
lei 

10% pentru 
microintrepri
nderile,
intreprinderil
e mici si 
mijlocii 

5% pentru 
organizatiile
neguvernam
entale

Perioada de 
inregistrare 
on-line a 
propunerilor 
de proiecte 
este cuprinsa 
intre  20 
decembrie
2010, ora 9,00 
– 29 iulie 
2011 ora 
14,30. 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 

(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA,
Masura 221) 

NOU! 

Cresterea suprafetei de 
padure cu rol de 
protectie a apei, 
solurilor, a padurilor cu 
rol de protectie 
impotriva factorilor 
naturali si antropici 
daunatori, precum si de 
asigurare a functiilor 
recreative, pe baza 
rolului multifunctional al 
acesteia.

Persoanele fizice (inclusiv 
persoane fizice autorizate);
Persoanele juridice; 
Grupurile sau asociatiile de 
persoane fizice sau 
juridice; 
Autoritatile publice locale 
detinatoare de teren 
agricol, numai pentru 
compensarea costurilor 
legate de infiintarea 
plantatiilor forestiere si 
pentru cheltuielile aferente 
intocmirii proiectului de 
impadurire. 

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie:  
-sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie 
pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani 
si sa fi respectat in aceasta perioada Bunele Conditii 
Agricole si de Mediu (GAEC).  
-sa fie in proprietate/ sa fie concesionat/ arendat 
solicitantului. Daca nu se afla in proprietate si se afla 
in arenda sau in concesionare, solicitantul trebuie sa 
faca dovada acordului proprietarului terenului pentru 
impadurire si pentru mentinerea arboretului creat pe 
o perioada cel putin egala cu varsta exploatabilitatii 
prevazuta in normele tehnice printr-o declaratie; 
-suprafata agricola propusa pentru impadurire 
trebuie sa fie de minim 0,5 ha, iar, cu exceptia 
perdelelor forestiere, raportul dintre distanta cea mai 
mare si cea mai mica a extremelor perimetrului 
acesteia sa fie sub 5. 

- - Proiectele  se 
depun in 
perioada 1 
februarie - 28 
februarie 2011 

w
w

w
.apdrp.ro    

MOL
Romania

Fundatia
pentru
Parteneriat 

Programul "Spatii 
Verzi" 2011 - 
Componenta "Spatii 
Verzi Urbane" 

NOU!

Implicarea
comunitatilor in 
proiecte de infiintare, 
amenajare si reabilitare 
de spatii verzi publice. 

Organizatii 
neguvernamentale din 
Romania in parteneriat cu 
scoli si / sau institutii 
publice din localitatile 
enumerate in ghid 

Activitati/ proiecte eligibile:  
- Plantari (iarba, arbori, arbusti, plante perene); 
- Curatirea spatiilor publice de recreere (parcuri, 
spatii verzi) (ex: activitati de curatire, colectare de 
deseuri); 
- Montarea si vopsirea cosurilor de gunoi; 
- Infiintarea colectoarelor selective de deseuri 
(numai in localitati unde exista servicii de colectare 
selectiva a deseurilor);  
- Reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-
protective a diferitelor elemente din spatii publice, 
cum ar fi: teren de joaca, suport de biciclete, banci, 
mese, echipamente de sport, stabilimente pentru 
odihna;
- Infiintarea din materiale naturale a unor terenuri de 
joaca, suporturi de biciclete, banci, mese, unelte de 
sport, stabilimente pentru odihna in spatii publice. 

Maxim 
8000 lei 

20% in 
fonduri sau 
in natura 

1 martie 2011 http://w
w

w
.repf.ro/program

ok.php?id=4
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului
Contributia 
beneficiaru

lui
Termen 
limita

Informatii 
suplimentar
e/Website
program

MOL
Romania

Fundatia
pentru
Parteneriat 

Programul "Spatii 
Verzi" 2011 - 
Componenta "Arii 
Naturale Protejate" 

NOU!

Promovarea si 
popularizarea ariilor 
protejate din România 
cu scopul de a ridica 
nivelul de acceptare a 
acestora in rândul 
comunitatilor locale prin 
intermediul implicarii 
ONG-urilor si scolilor, a 
comunitatilor locale 
precum si a 
custozilor/administratori
lor de arii protejate. 

Organizatii 
neguvernamentale din 
România custozi sau 
administratori de arii 
protejate si organizatii 
neguvernamentale cu 
expertiza in ceea ce 
priveste tematica ariilor 
protejate in parteneriat cu 
scoli si/sau institutii publice 
si/sau dministratori/custozi 
de arii naturale protejate 
din România 

Prin intermediul acestei componente vor fi finan�ate 
proiecte ce i�i propun sa deruleze activita�i de genul:

- Junior Ranger 
- Ziua Ariei Protejate  
- Ziua Biodiversita�ii
- Amenajarea de poteci tematice in arii protejate  
- Amenajarea de expozi�ii permanente in centrele de 
vizitare ale ariilor protejate 

Maxim 
20000 lei 

20% in 
fonduri sau 
in natura 

1 martie 2011 http://w
w

w
.repf.ro/program

ok.p
hp?id=4

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) 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura 

(E
A

C
E

A
) – P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro    
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
)

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

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 E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

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

gentia E
xecutiva pentru E

ducatie, A
udiovizual 

si C
ultura (E

A
C

E
A

) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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/d
ocum

ents/E
A

C
E

A
_2008_0185_R

O
.pdf    



������������������ ��������������

Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Centru�
ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613 
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro,�www.regio.adrcentru.ro  

�

���������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���
�

CATALOGUL�SURSELOR�DE�FINAN�ARE��
PROGRAME�DESTINATE�UNIVERSIT��ILOR�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE  
UNIVERSITATILOR

Pagina 1 din 6                          9 Februarie 2011 

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului

Contributi
a

beneficiar
ului

Termen 
limita

Informatii 
suplimentare/

Website 
program

Uniunea
Europeana 

European Spatial 
Planning Observation 
Network (ESPON) - 
Programul de 
cooperare in domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea teritoriului 

Imbunatatirea statisticii 
europene, a 
cunostintelor, datelor si 
indicatorilor privind 
dezvoltarea si 
coeziunea teritoriala 

Definirea cercetarilor 
aplicate in functie de 
cererea politicii de 
dezvoltare

Stimularea abordarii 
acelor teme de 
cercetare care raspund 
nevoilor utilizatorilor 

Universitati, institutii si servicii 
de cercetare, publice sau 
echivalente, din domeniul 
dezvoltarii teritoriale si 
regionale.

Acestea trebuie sa formeze 
parteneriate multi-nationale, 
numite Grupuri 
Transnationale de Proiect,  
formate din institutii de 
cercetare din cel putin 3 tari 
participante in program (la 
Prioritatea 1, 2, 3) si din cel 
putin 3 Puncte de Contact 
ESPON (la Prioritatea 4). 

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul 
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii 
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele 
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale). 

Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la 
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont 
de situarea acestora in context european). 

Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice 
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si 
de instrumente analitice). 

- - 24
ianuarie - 
21 martie 
2011 

http://w
w

w
.esponrom

ania.ro/apeluri/apel8/

Uniunea
Europeana 

Cooperarea 
europeana in 
domeniul stiintei si 
tehnologiei (COST) 

NOU!

Activitatile COST sunt 
desfasurate de echipe 
de cercetatori cu 
scopul de a consolida 
bazele pe care se 
construieste excelenta 
in domeniul stiintific in 
Europa. 

COST invita la 
depunerea de 
propuneri de actiuni 
care sa contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica,
economica, culturala 
sau societala a 
Europei.

Echipe de cercetatori 

Propunerile trebuie sa includa 
cercetatori din cel putin cinci 
state membre ale COST.

COST NU finanteaza cercetarea in sine, dar 
sprijina organizarea de activitati in retea, cum ar fi 
reuniunile, conferintele, schimburile stiintifice pe 
termen scurt si actiunile de informare a publicului.
Sunt binevenite in special propunerile care joaca 
un rol de precursor pentru alte programe europene 
si/sau sunt initiate de cercetatori care se afla la 
inceputul carierei.

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si 
stiinte si tehnologii moleculare; stiintele 
Pamantului si gestionarea mediului; alimentatie si 
agricultura; padurile, produse si servicii forestiere; 
persoane, societati, culturi si sanatate; tehnologiile 
informatiei si comunicatiilor; materiale, fizica si 
nanostiinte; transporturi si dezvoltare urbana).  

100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani 

25 martie 
2011 

http://w
w

w
.cost.eu/participate/open_call
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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 

Parteneriate pentru 
schimburi 
transatlantice - 
Parteneriate pentru 
diplome transatlantice

(Program de 
cooperare UE - 
Canada in domeniul 
invatamantului 
superior, al formarii 
profesionale si al 
tineretului) 

Promovarea intelegerii 
reciproce intre 
popoarele Uniunii 
Europene si ale 
Canadei, inclusiv a 
unei cunoasteri mai 
bune a limbilor, 
culturilor si institutiilor 
acestora, precum si in 
ameliorarea calitatii 
resurselor umane in 
Uniunea Europeana si 
Canada. 

Institutii de invatamant 
superior si institutii de 
invatamant profesional si de 
formare profesionala.  

Consortiul trebuie sa fie 
format din cel putin patru 
institutii in total, respectiv 
doua din UE si doua din 
Canada.

De asemenea, una dintre 
cerinte prevede ca institutiile 
sa fie din doua state membre 
ale UE diferite si din doua 
provincii/teritorii canadiene 
diferite.

Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru 
schimburi transatlantice (TEP) sprijinul este 
acordat pentru a permite consortiilor UE-Canada 
care cuprind institutii de invatamant superior si de 
formare profesionala sa desfasoare programe de 
studii si de formare profesionala comune si sa 
favorizeze mobilitatea studentilor si a cadrelor 
didactice universitare. Sprijinul include asistenta 
pentru gestionare, burse pentru studenti si 
membrii corpului academic si administrativ. Durata 
maxima a proiectelor TEP este de 36 de luni. 

Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru 
diplome transatlantice (TDP) sprijinul este acordat 
pentru dezvoltarea si implementarea programelor 
privind diplomele mixte/duble sau comune. 
Sprijinul include asistenta pentru activitatile de 
dezvoltare si gestionare, burse pentru studenti si 
membrii corpului academic si administrativ. Durata 
maxima a proiectelor TDP este de 48 de luni. 

Suma
maxima de 
finantare
comunitara 
va fi de 428 
000 EUR 
pentru un 
proiect de 
TDP de 4 
ani si de 
138 000 
EUR pentru 
un proiect 
de TEP de 
3 ani. 

- 31 martie 
2011

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/
eu_canada/funding/call_2011_en.php

Uniunea
Europeana 

Programul Intelligent 
Energy Europe (2007-
2013) 

NOU! 

- sa impulsioneze 
eficienta energetica si 
folosirea rationala a 
resurselor energetice;  
- sa promoveze noile 
resurse de energie si 
sa sustina diversificare 
energetica;
- sa promoveze 
eficienta energetica si 
folosirea noilor surse 
de energie in transport. 

Sociatile comerciale,  
autoritatile locale si regionale,
centrele de cercetare,  
IMM-urile,
universitatile. 

- Prioritatea SAVE - eficienta energetica;  
- Prioritatea ALTENER - surse alternative de 
energie;
- Prioritatea STEER - folosirea eficienta a energiei 
in transport;  
- INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie - 
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale. 
- Asistenta tehnica pentru noua initiativa - 
Mobilising local energy investment. 

- Minim 25% 12 mai 
2011 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/c
all_for_proposals/index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
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grantului
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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) 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura 

(E
A

C
E

A
) – P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro   
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suplimentare/
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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

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
)

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
mhttp://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 E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

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

gentia E
xecutiva pentru E

ducatie, 
A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m
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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 
septemb
Masura
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septemb
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/d
ocum

ents/E
A

C
E

A
_2008_0185_R

O
.pdf    
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Uniunea
Europeana 

PROGRAMUL CADRU 
7 PENTRU 
CERCETARE SI 
DEZVOLTARE 
TEHNOLOGICA 

- a intari baza stiintifica 
si tehnologica a 
industriei europene; 
- a incuraja 
competitivitatea sa la 
nivel international, 
promovând in acelasi 
timp cercetarea in 
sprijinul politicilor UE. 

- grupuri de cercetare din 
cadrul universitatilor si a 
institutelor de cercetare; 
- companii care intentioneaza 
sa inoveze; 
- intreprinderi mici sau mijlocii 
(IMM-uri); 
- asociatii sau grupari ale 
IMM-urilor; 
- administratie publica sau 
guvernamentala (locala, 
regionala sau nationala); 
- cercetatori; 
- organizatii internationale; 
- organizatii ale societatii 
civile. 

Programele specifice formeaza cele cinci blocuri 
majore ale PC7: 
- Cooperare 
- Idei 
- Oameni 
- Capacitati 
- Cercetarea nucleara 
Programul Cooperare este elementul central al 
PC7, reprezentând doua treimi din bugetul total. 
Acesta stimuleaza cercetarea colaborativa in 
intreaga Europa si in alte tari partenere, in zece 
domenii tematice: 
* sanatate; 
* alimentatie, agricultura, pescuit si biotehnologie; 
* informatica si tehnologii de comunicare; 
* nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi 
tehnologii de productie; 
* energie; 
* mediu (inclusiv schimbari climaterice); 
* transport (inclusiv aeronautica); 
* stiinte socio-economice si umaniste; 
* spatiu; 
* securitate. 

variabila variabila - http://w
w

w
.m

ct.ro/index.php?action=view
&

idcat=388

http://cordis.europa.eu/fp7/hom
e_en.htm

l
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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.infocooperare.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

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


