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A. PROGRAME OPERAŢIONALE 
 

1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Sprijinirea 
dezvoltării durabile 
a oraşelor - poli 
urbani de creştere 

1.1.  Planuri 
integrate de 
dezvoltare 
urbană, sub-
domeniul: "Poli 
de creştere" 

 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv  a transportului public urban; 
- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
- Reabilitarea infrastructurii sociale. 

Unităţile 
administrativ 
teritoriale din 
mediul urban 
desemnate prin 
H.G. nr. 998/2008  
(un număr de 7 
municipii). 
 

- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria a) de 
operaţiun i    
min 1.700.000 
lei şi  max 
90.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria b) de 
operaţiuni    
min 1.700.000 
lei şi  max 
85.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria c) de 
operaţiuni    
min 350.000 lei 
şi  max 
10.500.000 lei 
 

a) Proiecte care 
nu cad sub 
incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat -   
minim 2% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
cofinanţarea 
fiind asigurată 
de la bugetul de 
stat  
b) Proiecte care 
cad sub 
incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat –    
minim 50% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 
 

A apărut noul 
ghid al 
solicitantului 
(în vigoare din 
23.06.2010). 
 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 1.1.  Planuri 
integrate de 
dezvoltare 
urbană, sub-
domeniul: "Poli 
de dezvoltare 
urbană" 
 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv  a transportului public urban; 
- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
- Reabilitarea infrastructurii sociale. 

Unităţile 
administrativ 
teritoriale din 
mediul urban 
desemnate prin 
H.G. nr. 998/2008 
(un număr de 13 
municipii şi oraşe). 

- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria a) de 
operaţiun i    
min 1.700.000 
lei şi  max 
90.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria b) de 
operaţiuni    
min 1.700.000 
lei şi  max 
85.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria c) de 
operaţiuni    
min 350.000 lei 
şi  max 
3.500.000 lei 

a) Proiecte care 
nu cad sub 
incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat -   
minim 2% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
cofinanţarea 
fiind asigurată 
de la bugetul de 
stat  
b) Proiecte care 
cad sub 
incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat –    
minim 50% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului 

Apel de 
proiecte  cu 
depunere 
continuă, lansat 
pe data de 20 
noiembrie 
2008. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 

 1.1.  Planuri 
integrate de 
dezvoltare 
urbană, sub-
domeniul: 
"Centre urbane” 
 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv  a transportului public urban; 
- Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
- Reabilitarea infrastructurii sociale. 

Unităţile 
administrativ 
teritoriale din 
mediul urban  
(oraşe cu peste 10 
000 locuitori), altele 
decât evidenţiate 
prin H.G. nr. 
998/2008. 

- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria a) de 
operaţiun i    
min 1.700.000 
lei şi  max 
90.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria b) de 
operaţiuni    
min 1.700.000 
lei şi  max 

a) Proiecte care 
nu cad sub 
incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat -   
minim 2% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
cofinanţarea 
fiind asigurată 
de la bugetul de 
stat  
b) Proiecte care 
cad sub 

Sesiune închisă 
de depunere de 
proiecte. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

85.000.000 lei 
- Pentru 
proiecte care se 
încadrează în 
categoria c) de 
operaţiuni    
min 350.000 lei 
şi  max 
3.500.000 lei 

incidenţa unei 
scheme de 
ajutor de stat –    
minim 50% din 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului. 

poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 

2.  Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport regionale 
şi locale 

2.1. Reabilitarea şi 
modernizarea 
reţelei de 
drumuri judeţene, 
străzi urbane, 
inclusiv 
construcţia/reabili
-tarea şoselelor de 
centură

  

 

Se finanţează proiecte  care vizează 
- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene; 
- Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul 
urban (categoria 1, 2 şi 3); 
- Construcţia /reabilitarea /modernizarea şoselelor de 
centură cu statut de drum judeţean; 
- Construirea/ modernizarea/reabilitarea de poduri şi 
podeţe; 
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje 
rutiere şi pasarele; 
- Eliberarea şi amenajarea  terenului; 
- Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, 
telefonie;   
- Amenajări pentru protecţia mediului; 
- Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi 
existente în corpul drumului (apă, canalizare, 
electricitate, gaze, telefonie). 

Unităţile 
administrativ 
teritoriale, 
asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară şi 
unităţi administrativ 
teritoriale în 
parteneriat. 

Maxim 
134.000.000 Lei 
 
Minim 
3.000.000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Apelul de 
proiecte a fost 
suspendat  în 
regiunea Sud 
Muntenia. 

3. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale 

3.1. Reabilitarea 
/modernizarea/ 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor de 
sănătate 
 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Reabilitarea/modernizarea şi echiparea  spitalelor 
judeţene, conform Listei Ministerului Sănătăţii; 
- Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
ambulatoriilor din spitale; 
- Reabilitarea/modernizarea clădirilor spitalelor şi 
ambulatoriilor; 
- Reabilitarea/modernizarea utilităţilor generale şi 
specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor; 
- Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a 
facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi 
fizice; 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale, 
definite conform Lg. 
215-2001, asociaţii 
de dezvoltare 
intercomunitară şi 
parteneriate între 
APL. 
 

Maxim  
85.000.000  Lei  

Minim  
700.000  Lei 
(echivalentul 
aproximativ a 
200.000 – 
25.000.000 
Euro). 

Minim  2%  din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Apelul  de 
proiecte a fost 
suspendat. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii. Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 

 3.2. Reabilitarea 
/modernizarea/ 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor sociale 
 
 
 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale 
(spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.); 
- Modernizarea/ extinderea  clădirilor pentru înfiinţarea 
de noi centre sociale; 
- Modernizarea utilităţilor generale  şi specifice ale 
centrelor sociale; 
- Crearea/ modernizarea facilităţilor  de acces pentru 
persoane cu dizabilităţi; 
- Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor 
sociale; 
- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, 
inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi. 

- Autoritate a 
administraţiei 
publice locale - prin 
serviciile publice de 
asistenţă socială din 
subordine; 
- Autoritate a 
administraţiei 
publice locale 
desemnată lider al 
unui parteneriat 
încheiat cu un 
furnizor de servicii 
sociale de drept 
public sau privat, 
acreditat în 
condiţiile legii; 
- Furnizori de 
servicii sociale, 
publici sau privaţi, 
acreditaţi în 
condiţiile legii. 

Maxim 
4.000.000 Lei 
 
Minim 
350.000 Lei 
 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Apel  de 
proiecte cu 
depunere 
continuă, lansat 
pe data de 28 
ianuarie 2008. 
Începând cu 
data de 28 
martie 2011, 
ora 12:00, s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul DMI 3.2 
din Regiunea 
Sud Muntenia 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet 
www.inforegio.ro 
 
 
 
 
 
 
 
A apărut varianta 
consolidată a 
Ghidului 
Solicitantului – 
ianuarie 2011 

 3.3. 
Îmbunătăţirea 
dotării cu 
echipamente a 
bazelor 
operaţionale 
pentru intervenţii 
în situaţii de 
urgenţă     

Se finanţează proiecte  care vizează achiziţionarea de 
vehicule şi echipamente specifice necesare  bazelor 
operaţionale regionale şi judeţene, pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă. 

Asociaţie de 
dezvoltare 
intercomunitară  
(A.D.I.) între 
consiliile judeţene 
la nivel regional. 
 

Maxim 
52 500 000 Lei 
 
Minim  
300 000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Apel  de 
proiecte cu 
depunere 
continuă, lansat 
pe data de 31 
octombrie 
2007. 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 3.4. Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea şi 
echiparea 
infrastructurii 
educaţionale 
preuniversitare, 
universitare şi a 
infrastructurii 
pentru formare 
profesională 
continuă 
 

Se finanţează proiecte  care vizează:  
- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor 
(toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul 
obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ 
profesional şi Tehnic); 
- Consolidarea,  modernizarea, extinderea şi dotarea 
clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ, spaţii de 
cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi 
didactice; 
- Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea 
clădirilor Campusurilor pentru Învăţământ Profesional şi 
Tehnic; 
- Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru 
pregătirea profesională, echipamente IT; 
- Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea 
clădirilor din campusurile universitare de stat: spaţii de 
învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi 
pentru activităţi didactice; 
- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor 
Centrelor de Formare Profesională Continuă; 
- Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi 
speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru toate 
tipurile de infrastructură educaţională. 

Pentru unităţi 
şcolare din 
învăţământ 
obligatoriu, special, 
campusuri pentru 
învăţământ 

profesional şi tehnic 

- Unităţi 
administrativ-
teritoriale 
(autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale), 
definite conform 
Legii  nr. 215/2001.  
 
Pentru campusuri 
universitare  
Instituţii de 
învăţământ 
superior de stat  
 - universităţi, 
institute, academii 
de studii), 
acreditate conform 
Legii nr. 87/2006  
- Centre de formare 
profesională 
continuă şi instituţii 
publice furnizori de 
formare 
profesională 
continuă. 

Maxim 
67.000.000 Lei 
 
Minim 
500.000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Apelul  de 
proiecte a fost 
suspendat. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet 
www.inforegio.ro 

4. Sprijinirea 
mediului de afaceri 
regional şi local 

4.1. Dezvoltarea 
durabilă a 
structurilor de 
sprijinire a 
afacerilor de 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi 
anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori 
economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de 
producţie şi/sau prestare servicii; 

- IMM definite 
conform Legii 364-
2004 
- Unităţi 
administrativ -

Maxim 
89.000.000 Lei 
 
Minim 
1.700.000 Lei 

40% - 
Întreprinderi 
mijlocii, Camere 
de Comerţ, 
Asociaţii 

Apel  de 
proiecte cu 
depunere 
continuă, lansat 
pe data de   

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

importanţă 
regională şi locală 

- Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 
rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor şi a drumurilor de acces; 
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază 
din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de 
tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, 
inclusiv cablarea clădirii; 
- Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a 
afacerilor construite/ modernizate/extinse;  
 

teritoriale (APL) din 
mediul urban sau 
rural 

- Unităţi 
administrativ -
teritoriale (APL) în 
parteneriat. 

- Camera de Comerţ 
şi Industrie 

- Asociaţii care 
reprezintă mediul 
de afaceri 

  
30% - 
Întreprinderi 
micro sau mici, 
Camere de 
Comerţ, 
Asociaţii 
 
50% -  APL, 
parteneriate 
între APL 

25 aprilie 2008. Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet 
www.inforegio.ro 

 4.2. Reabilitarea 
siturilor 
industriale 
poluate şi 
neutilizate şi 
pregătirea pentru 
noi activităţi  

Faza A - Reabilitarea sitului poluat 

Se finanţează activităţi de decontaminarea terenurilor 
siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea şi 
depozitarea  substanţelor toxice şi periculoase şi 
îmbunătăţirea calităţii terenurilor. 

Faza B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi 

Activităţile  indicative eligibile sunt:  
- Construirea / modernizarea/ extinderea clădirilor şi 
anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii 
economici, pentru activităţi de producţie şi/sau servicii; 
- Construirea/ modernizarea/extinderea  infrastructurii 
rutiere/ feroviare  din interiorul structurii de afaceri şi a 
drumurilor de acces;  
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază 
din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de 
tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, 
inclusiv cablarea clădirii; 

- Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a 

afacerilor construite/ modernizate/ extinse. 

- Unităţi 
administrativ -
teritoriale (APL) din 
mediul urban sau 
rural 

- Unităţi 
administrativ -
teritoriale (APL) în 
parteneriat. 

 

Maxim 
85.000.000 Lei 
 
Minim 
1.700.000 Lei 

Faza A 
 - Minim 2%  din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 
 
Faza B  
- Minim 50 % 
din valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 
 

Începând cu 
data de 25 
august 2011,   
s-a suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul DMI 4.2 
din Regiunea 
Sud Muntenia. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet 
www.inforegio.ro 

 4.3. Sprijinirea 
dezvoltării 
microîntreprinder
-ilor 

Se finanţează proiecte  care vizează:  
- Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, 
moderne pentru activitatea de producţie, prestare 
servicii, construcţii a microîntreprinderii; 

Microîntreprinderi 
definite conform 
Legii nr. 364-2004 şi 
care au codurile 

Maxim 
3.000.000 Lei 
 
Minim  

Conform 
Ordinului nr 
1726/ 
15.06.2010, de 

Începând cu 
data de 
01.11.2010, ora 
12:00, s-a 

A apărut varianta 
consolidată a 
ghidului 
solicitantului 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau 
software);  
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de 
producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii. 
Pentru modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare 
servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate 
eligibile lucrările de mentenanţă sau reparaţii. Pot fi 
considerate eligibile doar lucrările care se supun 
autorizării, conform Legii 50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CAEN cuprinse în 
ajutorul de minimis. 

100.000 Lei modificare a 
Ordinului 
ministrului 
dezvoltării, 
lucrărilor 
publice şi 
locuinţelor nr. 
155/2008 
privind 
aprobarea 
Schemei de 
ajutor de 
minimis pentru 
sprijinirea 
microîntreprind
-erilor: 
cheltuielile 
eligibile 
aferente 
proiectelor de 
investiţie sunt 
rambursate în 
proporţie de 
100% din 
fonduri publice. 

suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul acestui 
domeniu major 
de intervenţie. 

(iulie 2010), 
publicată pe site-
ul: 
www.inforegio.ro 

5. Dezvoltarea 
durabilă şi 
promovarea 
turismului

  

 

5.1. Restaurarea 
şi valorificarea 
durabilă a 
patrimoniului 
cultural, precum 
şi crearea/ 
modernizarea 
infrastructurilor 
conexe 

Se finanţează proiecte  care vizează:  
- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 
clădirilor de patrimoniu; 
- Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea 
picturilor interioare, frescelor, picturilor murale 
exterioare; 
- Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior 
şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui 
decorativ; 
- Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 
- Amenajări peisagistice pentru evidenţierea 
obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat; 
- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări 
pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la 

- APL - Unitate 
administrativ-
teritorială 
(autoritate a 
administraţiei 
publice locale) 
- Autoritate a 
Administraţiei 
publice cetrale 
- Unităţi de cult 
- ONG - uri 
- APL în parteneriat 
cu unităţi 
administrativ-

Maxim 
85.000.000 Lei 
 
Minim 
1.700.000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile. 

Începând cu data 
de 28 mai 2010, 
ora 12:00, s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul 
domeniului 
major de 
intervenţie 5.1 – 
„Restaurarea şi 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

foc, anti-efracţie); 
- Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de 
patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, 
canalizare); 
- Dotări  pentru expunerea şi protecţia patrimoniului 
cultural mobil şi imobil; 
- Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi 
împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde 
este cazul); 
- Construcţia utilităţilor anexe (parcaje, grupuri 
sanitare, puncte de informare, reclame şi indicatoare); 
- Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii 
culturale la obiectivele turistice de patrimoniu 
reabilitate; 

- Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces 
către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. 

teritoriale 
(autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale) 
- Autoritate a 
administraţiei 
publice centrale 
- Unităţi de cult 
- ONG-uri 

valorificarea 
durabilă a 
patrimoniului 
cultural, precum 
şi crearea/ 
modernizarea 
infrastructurilor 
conexe”, în 
regiunea de 
dezvoltare Sud-
Muntenia. 

 

suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet 
www.inforegio.ro 

5. Dezvoltarea 
durabilă şi 
promovarea 
turismului 

5.2. Crearea, 
dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de 
turism pentru 
valorificarea 
resurselor 
naturale şi 
creşterea calităţii 
serviciilor 
turistice  

Dezvoltarea turismului balnear: 
- Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a 
izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape 
minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze 
terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi 
salinelor) din staţiuni turistice balneare, climatice şi 
balneo – climatice; 
- Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a 
bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare, 
climatice şi balneo - climaterice, inclusiv a salinelor 
terapeutice. 
Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare 
precum şi a utilităţilor conexe: 
- Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a 
utilităţilor conexe. 
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de 
agrement, inclusiv a utilităţilor aferente: 
- Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a 
utilităţilor  specifice (grupuri sanitare, apă curentă, 
iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer); 
- Construirea de piscine, ştranduri, bazine de 
kinetoterapie; 
- Construire terenuri de sport; 

- APL din mediul 
urban sau rural 
(pentru proiecte 
care depăşesc  
1.500.000 Euro) 
- IMM-uri   
 (inclusiv   
microîntreprinderi) 
care desfăşoară 
activităţi în 
domeniul turismului 
sau activităţi 
conexe în 
conformitate cu 
Clasificarea 
Activităţilor din 
Economia Naţională 
(CAEN). 
- Parteneriate 
constituite între 
unităţi 
administrativ-
teritoriale  şi  

Maxim  
85.000.000 Lei 

 
Minim 
700.000 Lei  

Pentru 
proiectele care 
se 
implementează 
în mediul rural 
valoarea minimă 
totală trebuie să 
fie mai mare de 
6.400.000 lei. 

 

Pentru 
infrastructura 
de turism de 
utilitate 
publică: 2%  

 
Pentru 
infrastructura 
de turism  
publică/privată 
care intră sub 
incidenţa 
regulilor 
ajutorului de 
stat: între 30-
60% în 
conformitate cu 
harta 
ajutoarelor 
regionale pentru 
România 2007-
2013. 

Începând cu 
data de 
25.02.2010 s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul 
domeniului 
major de 
intervenţie 5.2, 
în Regiunea de 
dezvoltare Sud 
Muntenia. 

Ghidul 
Solicitantului se 
află în stadiul de 
consultare şi este 
publicat la 
adreasa de 
internet 
www.mdrt.ro. 
 
Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
Cele 8 Agenţii 
pentru Dezvoltare 
Regională 
 
Pentru informaţii 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru 
transport feroviar de interes turistic din  zonele  de deal 
şi de munte; 
- Creare porturi turistice, inclusiv  a debarcaderelor 
amplasate pe lacuri de agrement; 
- Construire pârtii de schi (inclusiv construirea de 
instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, 
instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii 
artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul 
nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente 
pentru întreţinerea pârtiilor de schi); 
- Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării 
celorlalte sporturi de iarnă; 
- Amenajări specifice sporturilor nautice; 
- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, 
inclusiv a utilităţilor aferente; 
- Crearea/ modernizarea traseelor de cură pe teren, a 
locurilor de recreare şi popas, a facilităţilor de utilizare a 
izvoarelor minerale; 
- Construire piste pentru cicloturism. 
Amenajare obiectivelor turistice naturale cu potenţial 
turistic 
Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: 
- Amenajarea în scop turistic  a obiectivelor turistice 
naturale (formaţiuni geologice, peşteri, saline, mine, 
vulcani noroioşi, lacuri) prin: instalaţii de iluminat, 
încălzire, ventilaţie; - Crearea / modernizarea grupurilor 
sanitare, crearea punctelor de colectare a gunoiului 
menajer. 
Construirea/ modernizarea căilor de acces la 
principalele obiective turistice naturale  
Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi:  
- Construirea/modernizarea punctelor (foişoare) de 
observare/filmare/ fotografiere;  
- Construirea / modernizarea refugiilor montane;  
- Amenajarea posturilor  Salvamont. 
- Dezvoltarea turismului balnear 
Activităţile orientative pentru această  operaţiune  
constau în reabilitarea /modernizarea infrastructurii 

autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale  cu 
ONG-uri cu 
activitate în 
domeniul turismului 
şi/ sau activităţi 
conexe pentru 
realizarea unor 
programe de 
dezvoltare zonală. 
 
  
 
 

suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

rutiere, inclusiv a utilităţilor din corpul drumului în 
staţiuni turistice balneare, climatice şi balneo – 
climatice, crearea/ reabilitarea parcurilor balneare, 
parcuri – grădină. 

5. Dezvoltarea 
durabilă şi 
promovarea 
turismului 

5.3. Promovarea 
potenţialului 
turistic şi crearea 
infrastructurii 
necesare, în 
scopul creşterii 
atractivităţii 
României ca 
destinaţie 
turistică  
 
 

5.3.1. Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora 
Se finanţează proiecte  care vizează:  
- Construirea/reabilitarea clădirilor în care vor funcţiona 
Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică; 
- Achiziţionarea de echipamente şi software, pentru 
dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică; 
- Crearea bazelor de date cu informaţii turistice, 
necesare Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică; 
- Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru 
promovarea produselor turistice promovate la nivel 
zonal/regional/naţional. 

- APL - Unitate 
administrativ-
teritorială 
(autoritate a 
administraţiei 
publice locale) 
- Staţiuni turistice 
de interes local şi 
naţional conform 
H.G. 852/2008 
- Unităţi 
administrativ 
teritoriale care nu 
au contractat 
fonduri structurale 
la prima cerere 
deschisă de 
proiecte 

Maxim  
630.000 Lei  
 
Minim  
170.000 Lei 
 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Începând cu 
data de 
14.11.2010, ora 
12:00, s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul acestei 
operaţiuni. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar –  
nu se aplică 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.mdrt.ro 

 5.3. Promovarea 
potenţialului 
turistic şi crearea 
infrastructurii 
necesare, în 
scopul creşterii 
atractivităţii 
României ca 
destinaţie 
turistică

 
 

5.3.2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovării produselor specifice şi a 
activităţilor de marketing specifice 
Se finanţează proiecte  care vizează : 
-  Marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice 
(CD/DVD) precum şi alte activităţi de promovare on-line; 
- Participarea la târguri şi expoziţii de turism în ţară; 
- Organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în 
creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în 
creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică în 
ţară; 
- Activităţi de marketing direct, de tipul: distribuţie 
fluturaşi publicitari, scrisori personalizate (în cutii 
poştale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste 
de destinatari); 
- Activităţi de promovare prin intermediul posturilor de 
televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte 

- APL - Unitate 
administrativ-
teritorială 
(autoritate a 
administraţiei 
publice locale) 
- ONG-uri 
- Parteneriate între  
APL – APL 
APL – ONG 
Două sau mai multe 
ONG-uri 

Maxim  
1.000.000 Lei  
 
Minim  
170.000 Lei 
 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile 

Începând cu 
data de 
12.11.2010, ora 
12:00, s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare în 
cadrul acestei 
operaţiuni. 

Autoritate de  
Management – 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Organism 
Intermediar – 
Ministerul IMM-
urilor, Comerţului 
şi Mediului de 
Afaceri prin 
Direcţia Generală 
Promovare 

Turistică. 

http://www.mdrt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în 
România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice 
româneşti sau conştientizarea importanţei turismului 
românesc; 
- Acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor 
turistice româneşti şi a produselor turistice româneşti: 
inserţii publicitare în presă, pagini web, ghiduri turistice, 
cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, publicaţii 
de specialitate, publicitate outdoor în ţară (afişaje, 
difuzare clipuri TV, bannere în metrou, aeroporturi, gări, 
zone de trafic intens etc.), publicitatea destinaţiei şi a 
produselor turistice româneşti în mass-media internă, pe 
pieţele ţintă; 
- Realizarea de cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi 
volante, diverse tipărituri, ghiduri şi harţi turistice, 
panouri, fotografii, diapozitive, materiale audio – video, 
casete, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri 
turistice, etc. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
www.inforegio.ro 

5. Dezvoltarea 
durabilă şi 
promovarea 
turismului 

5.3. Promovarea 
potenţialului 
turistic şi crearea 
infrastructurii 
necesare, în 
scopul creşterii 
atractivităţii 
României ca 
destinaţie 
turistică 

5.3.3. A. Crearea unei imagini pozitive a României ca 
destinaţie turistică prin definirea şi promovarea 
brandului turistic naţional 
Se finanţează proiecte ce vizează : 
- Crearea şi promovarea brandului turistic naţional; 
- Realizarea de studii, necesare pentru definirea şi 
promovarea brandului turistic naţional; 
- Activitatea specifice de marketing, inclusiv marketing 
electronic; 
- Elaborarea unui studiu privind impactul brandului; 
- Refacerea brandului; 
- Promovarea brandului turistic naţional. 

Ministerul 
Dezvoltării şi 
Turismului prin 
Direcţia Generală 
de Promovare 
Turistică 

Maxim 
100.000.000 Lei 
 
Minim 
5.000.000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor     
eligibile. 

Apel deschis de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 

5.3.3.B. Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora 
Se finanţează proiecte ce vizează: 
- Realizarea unui sistem naţional integrat, cu acces on-
line, pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor 
turistice; 
- Achiziţionarea de echipamente IT, licenţe, necesare 
operării sistemului naţional. 

Maxim 
 2.500.000 Lei 
 
Minim 
1.000.000 Lei 

Minim 2% din 
valoarea 
cheltuielilor     
eligibile. 

Începând cu 
data de 
14.11.2010 s-a 
suspendat 
procesul de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare. 
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Un sistem 
inovativ şi eco-
eficient de 
producţie 

1.1. Investiţii 
productive şi 
pregătirea pentru 
concurenţa pe 
piaţă a 
întreprinderilor, 
în special IMM-uri

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile: 

    Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri 
 
Organism 
Intermediar – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

www.animmc.ro 

- Sprijin financiar de până la 1 065 000 lei pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii  (ca de ex : crearea unei 
noi unităţi de producţie, extinderea unui amplasament 
existent pentru creşterea capacităţii de producţie, 
diversificarea producţiei unui amplasament existent 
prin lansarea de noi produse sau servicii, modernizarea 
întreprinderii, achiziţionarea de bunuri intangibile cum 
ar fi software, brevete, licenţe, precum şi consultanţă 
specifică şi instruire  strict legată de aceste investiţii). 

Întreprinderi mici şi 
mijlocii, definite în 
baza Legii 346/2004. 

Până la  
1 075 000 lei  
Se aplică pre-
finanţare (max. 
35% din 
sprijinul 
financiar) 

Întreprinderi 
mici  30% - 
pentru toate 
regiunile, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov (40%); 
Întreprinderi 
mijlocii 40% - 
pentru toate 
regiunile, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov (50%). 

Apelul de 
proiecte s-a 
lansat pe 
22.11.2011 şi 
rămâne deschis 
până pe data de 
31.05.2012 ora 
16.00. 
Aplicaţia 
electronică, de 
înregistrare on-
line a 
proiectelor, s-a 
amanat până la 
o data care va fi 
comunicată 
ulterior. 

- Investiţii intre 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii (ca de ex : crearea unei 
noi unităţi de producţie, extinderea unei unităţi 
existente, diversificarea producţiei unui amplasament 
existent prin lansarea de noi produse sau servicii, 
modernizarea întreprinderii, achiziţionarea de bunuri 
intangibile cum ar fi software, brevete, licenţe, precum 
şi consultanţă specifică şi instruire  strict legată de 
aceste investiţii). 
NOU!!! 

Întreprinderi mici şi 
mijlocii, definite în 
baza Legii 346/2004. 

Între 
1.065.000– 
6.375.000 
lei 
Se aplică pre-
finanţare (max. 
35% din 
sprijinul 
financiar) 

Întreprinderi 
mici 30% - 
pentru toate 
regiunile, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov (40%); 
Întreprinderi 
mijlocii 40% - 
pentru toate 
regiunile, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov (50%) 

Linie închisă în 
data de 23 
august 2011 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Investiţii pentru întreprinderile mari. Se finanţează  
activităţi precum crearea unei noi unităţi de producţie , 
extinderea unei unităţi existente pentru creşterea 
capacităţii de producţie, diversificarea producţiei unei 
unităţi existente prin lansarea de noi produse, 
modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în 
procesul de producţie al unei unităţi existente. 
NOU!!! 

Întreprinderi mari, 
definite în baza Legii 
31/1990. 

Max  
20milioane Lei 
Se aplică pre-
finanţare (max. 
35% din 
sprijinul 
financiar). 

50%  - pentru 
toate regiunile, 
mai puţin 
Bucureşti Ilfov; 
60% - pentru 
regiunea 
Bucureşti Ilfov. 

Linie închisă din 
16 august 2011 

 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor 
internaţionale. Se finanţează  activităţi precum 
înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor 
de încercări şi etalonări, implementarea şi/sau 
certificarea sistemului de management al calităţii  ISO 
9001, sistemelor de management al mediului ISO 14001 
sau EMAS, etichetarea ecologică, certificarea 
produselor/serviciilor. 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici 
sau mijlocii, 
societăţile 
cooperatiste. 

860 000 Lei 
(echivalentul a 
200 000 Euro), 
în condiţiile 
respectării 
ajutorului de 
minimis. 
100 000 Euro 
pentru firmele 
din domeniul 
transporturilor. 

30% - pentru 
microîntreprind
-eri  şi 
întreprinderi 
mici 
40% - pentru 
întreprinderi 
mijlocii. 

S-a deschis 
apelul de 
proiecte pe 
28.11.2011 şi se 
va inchide 
28.02.2012 ora 
16.00. 
Aplicaţia 
electronică de 
înregistrare on-
line a 
proiectelor se 
va deschide pe 
data de 
15.12.2011, ora 
09.00. 

  1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 
internaţionalizare. Se finanţează activităţi precum 
participări cu stand propriu la târguri şi expoziţii 
internaţionale, la misiuni economice în străinătate, 
elaborarea şi producţia de materiale  tipărite / 
inscripţionate de promovare a agentului economic  în 
vederea participării la evenimentele sus menţionate, 
promovarea on line , servicii legate de promovarea pe 
noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale si marketing,  
identificarea de clienţi/furnizori externi. 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici 
sau mijlocii, 
societăţile 
cooperatiste. 

860 000 Lei 
(echivalentul a 
200 000 Euro), 
în condiţiile 
respectării 
ajutorului de 
minimis. 
100 000 Euro 
pentru firmele 
din domeniul 
transporturilor. 

30% - pentru 
microîntreprind
-eri  şi 
întreprinderi 
mici 
40% - pentru 
întreprinderi 
mijlocii. 

Apel  închis.  
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.2. Accesul IMM-
urilor la finanţare

 
 

1.2.1. Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de 
garantare 
Se vor finanţa activităţi legate de contra-garantarea 
creditelor şi înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor 
locale/regionale de garantare. 

Intermediari 
financiari, IMM-uri. 

100.000.000 
Euro 

În derulare – 
Fondul JEREMIE 

În derulare – 
Fondul de 
participare 
JEREMIE 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
Organism 
Intermediar – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri 
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

www.animmc.ro 

1.2.2. Sprijin pentru înfiinţarea de firme de capital de 
risc

 
 

Se vor finanţa activităţi legate de înfiinţarea de firme de 
capital de risc şi alte activităţi derulate în baza acordului 
cu fondul JEREMIE. 

Fondul de Investiţii 
Jeremie, 
intermediari 
financiari, IMM-uri. 

100.000.000 
Euro 

În derulare – 
Fondul JEREMIE 

Pentru 
intermediari 
financiari şi 
IMM – cerere 
deschisă de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 

 1.3. Dezvoltarea 
durabilă a 
antreprenoriatului 
 

1.3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de 
interes naţional şi internaţional. Se vor finanţa 
activităţi de elaborare de studii de fezabilitate, planuri 
de afaceri, analize financiare, în vederea înfiinţării 
/dezvoltării unei SSA. 

Întreprinderi private, 
autorităţi publice 
locale, ONG-uri, 
parteneriat între 
întreprinderi şi 
autorităţi publice 
locale sau 
universităţi şi 
institute de C-D, 
întreprinderi 
găzduite în cadrul 
SSA. 

80.000.000 Lei 
( pentru 
întreprinderi 
din cadrul SSA 
600.000 Lei) 

2% - pentru 
administraţia 
publică locală 
20% - pentru 
întreprinderi 
din cadrul SSA 
50% - pentru 
promotori 
privaţi şi 
parteneriat 
între entităţi 
publice şi 
private pentru 
SSA 

Urmează se se 
deschidă apelul 
de proiecte. 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri 
 
Pentru informaţii 

  1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor. 
Se finanţează proiecte pentru achiziţionarea de servicii 
de consultanţă calificată (cu condiţia ca serviciul 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi 
mijlocii. 

Maxim  
172 000 Lei 

30%  - atât 
pentru 
microîntreprind

Urmează să se 
deschidă apelul 
de proiecte. 

http://www.animmc.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

respectiv să nu se constituie într-o activitate constantă 
sau periodică şi să nu fie legat de cheltuielile de 
funcţionare curente a activităţii solicitantului) în 
dezvoltarea de strategii inovative pentru crearea de noi 
produse, servicii şi tehnologii, elaborarea de planuri de 
afaceri, studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind 
implementarea de tehnologii ecoeficiente, consultanţă 
în management, marketing pentru implementarea unui 
proiect, strategii de mediatizare şi promovare a unui 
proiect, consultanţă financiară specifică unui anumit 
proiect, studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale, 
strategii şi planuri de dezvoltare şi stimularea resurselor 
umane în vederea extinderii afacerii sau implementării 
unui anumit proiect, studii de evaluare si diagnostic 
pentru transferul afacerii. 

-eri  cât şi IMM-
uri. 

Apel de 
proiecte cu 
termen limită. 
 

suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

www.animmc.ro 
 

  1.3.3.  Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în 
lanţurile de furnizori sau clustere. Se vor finanţa 
activităţi de elaborare de studii pentru identificarea 
companiilor membre, evaluarea viabilităţii clusterului, 
achiziţionarea de echipamente de logistică necesare, 
servicii de consultanţă angajate înainte sau după 
constituirea clusterului, promovarea clusterului, studii 
pentru cercetări de piaţă regionale sau sectoriale, alte 
activităţi. 

Autorităţi publice 
locale, întreprinderi, 
ONG-uri. 

10.000.000 Lei 1. Investiţii 
Întreprinderi 
mijlocii -  40%, 
mai puţin 
Bucureşti Ilfov, 
unde 
contribuţia 
proprie este de 
50% 
Întreprinderi 
mici – 30%, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov unde 
contribuţia 
proprie este de 
40% 
2. Consultanţă - 
50% 
3. Instruire – 
55%, mai puţin 
Bucureşti Ilfov 
unde 
contribuţia 
proprie este de 

Urmează să se 
lanseze apelul 
de proiecte. 

 

http://www.animmc.ro/


 

17 

 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

65% 

2. Cercetare, 
dezvoltare 
tehnologică şi 
inovare pentru 
competitivitate 

2.1. CD în 
parteneriat între 
universităţi/ 
institute de 
cercetare-
dezvoltare şi 
întreprinderi, în 
vederea obţinerii 
de rezultate 
aplicabile în 
economie 

 
 

2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între 
universităţi /institute de cercetare-dezvoltare şi 
întreprinderi. Se vor finanţa  activităţi de cercetare 
industrială şi dezvoltare experimentală, prestate de 
către instituţia de cercetare în beneficiul întreprinderii 
partenere. Se vor mai finanţa  activităţile de obţinere şi 
validare a drepturilor de proprietate industrială (pentru 
IMM-uri). Proiectele trebuie să se încadreze în 
următoarele arii tematice: sănătate, agricultură, 
siguranţă şi securitate alimentară, energie, mediu si 
materiale, produse şi procese inovative. 

1. Întreprinderi cu 
sau fără activitate de 
CD menţionată în 
statut, dar pentru 
care activitatea de 
CD nu este activitate 
principală. 
 
 

 Maxim 
4.000.000 Lei  

1. Cercetare 
industrială 
a. Întreprindere 
mare – 50% 
b. Întreprindere 
mijlocie – 40% 
c. Întreprindere 
mică – 30% 
d. Organizaţie 
de cercetare – 
0% 
 
2. Dezvoltare 
experimentală 
a. Întreprindere 
mare – 75% 
b. Întreprindere 
mijlocie – 65% 
c. Întreprindere 
mică – 55% 
d. Organizaţie 
de cercetare – 
0% 
 
3. Obţinerea şi 
validarea DPI 
(rezultate din 
cercetare 
industrială) 
a. Întreprindere 
mijlocie – 40% 
b. Întreprindere 
mică -  30% 
 
4. Obţinerea şi 
validarea DPI 
(rezultate din 
dezvoltare 

În data de 
14.10.2010 s-a 
lansat apelul de 
proiecte. 
 
 Depunere 
continuă. 
 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului - 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Cercetare 
Ştiinţifică 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.ancs.ro 
 

http://www.ancs.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

experimentală) 
a. Întreprindere 
mijlocie – 65% 
b. Întreprindere 
mică – 55%. 

  2.1.2. Proiecte de CD de înalt nivel stiinţific la care vor 
participa specialişti din străinătate.  
Această operaţiune urmăreşte crearea de nuclee de 
competenta ştiinţifică si/sau tehnologica de înalt nivel, 
la standarde europene, in cadrul unui institut C-D, al 
unei universităţi sau al unei întreprinderi gazda, prin 
atragerea de specialişti din străinătate, de orice 
naţionalitate, cu competenţă recunoscută. Proiectele 
trebuie să se încadreze în următoarele arii tematice: 
sănătate, agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, 
energie, mediu si materiale, produse şi procese 
inovative. 

1. Organizaţii de 
cercetare. 
 
2. Întreprinderi cu 
sau fără activitate de 
CD menţionată în 
statut. 

6.000.000 Lei Se aplică 
aceleaşi 
procentaje ca la 
operaţiunea 
2.1.1. 

Buget  
epuizat !!! 

 

 2.2. Investiţii 
pentru 
infrastructura de 
CDI 

2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi 
crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de 
cercetare) 

    Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  - 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Cercetare 
Ştiinţifică 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 

  Proiecte de infrastructură mare 
Se finanţează proiecte de modernizare a unei 
infrastructuri existente şi proiecte de construcţii / 
extindere de clădiri pentru crearea de noi centre de 
cercetare, institute şi laboratoare în cadrul organizaţiilor 
publice de cercetare existente, care îşi extind aria de 
cercetare sau deschid noi direcţii de cercetare.  
Proiectele trebuie să se încadreze în următoarele arii 
tematice: sănătate, agricultură, siguranţă şi securitate 
alimentară, energie, mediu şi materiale, produse şi 
procese inovative. 

Instituţii de 
învăţământ superior 
de drept public, 
acreditate şi 
structurile acestora 
(inclusiv spitale 
clinice şi universitare 
care au activitate de 
cercetare-
dezvoltare) şi 
instituţii de 
cercetare – 
dezvoltare de drept 
public, calificate ca 
organizaţii de 
cercetare. 

Minim  
4.000.000 Lei 
 
Maxim 
60.000.000 lei, 
dar nu mai 
mult de 
echivalentul în 
lei a 50 
milioane Euro. 

0% (valoarea 
finanţării UE 
este de 100%) 

Buget  
epuizat !!! 

  2.2.2. Dezvoltarea de poli de excelenţă. Operaţiunea 
sprijină crearea unor structuri tip cluster inovativ care 

Întreprinderi sau 
ONG-uri care 

15.000.000 Lei 
 

1. Animarea 
polului -  

Data estimativă 
a lansării: 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

să grupeze întreprinderi inovative, centre de instruire, 
instituţii ale administraţiei locale, bănci, etc în jurul unor 
universităţi şi instituţii de cercetare puternice in 
domenii cu potenţial economic. 
 

operează polul. 50% - pentru 
entitatea care 
operează polul, 
pe o perioadă 
de până la 5 ani 
2. Realizarea 
infrastructurii 
a. Întreprinderi 
mari – 50%, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov, unde e 
40%; 
b. Întreprinderi 
mijlocii – 40%, 
mai puţin 
Bucureşti Ilfov, 
unde e 50%; 
c. Întreprinderi 
mici – 30%, mai 
puţin Bucureşti 
Ilfov, unde e 
40%. 

decembrie 2011 
Corelat cu 
1.3.1. 

pagina de 
internet: 
 
www.ancs.ro 
 

  2.2.3. Dezvoltarea unor reţele de centre CD, 
coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele 
europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) 
 Se finanţează proiecte pentru constituirea unor centre 
de resurse GRID şi proiecte pentru modernizarea reţelei 
RoEduNet. 

Organizaţii publice 
de cercetare - 
dezvoltare, Oficiul 
pentru Administrare 
şi Operare 
RoEduNet. 

Maxim 
2.000.000 Lei 

0% (valoarea 
finanţării UE 
este de 100%) 

Buget  
epuizat !!! 

 

  2.2.4. Întărirea capacităţii administrative 
 Se finanţează proiecte ce vizează consultanţă pentru 
îmbunătăţirea managementului instituţional, pentru 
valorizarea rezultatelor din cercetare, privind accesul la 
instrumentele financiare, consultanţă pentru imagine şi 
promovare instituţională, achiziţia de active corporale şi 
necorporale pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei, 
accesul la baze de date şi informaţii. 

Organizaţii publice 
de cercetare -
dezvoltare. 

Maxim  
400.000 Lei 

0% (valoarea 
finanţării UE 
este de 100%) 

Buget epuizat 
(apel 2008, apel 
2009). 

 

 2.3. Accesul 
întreprinderilor la 
activităţi de 

2.3.1. Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile 
inovative. Se finanţează proiecte de înfiinţare a unei 
întreprinderi inovative pe baza unui rezultat obţinut  

Start-up-uri – 
întreprinderi 
inovative cu o 

Maxim  
- echivalentul a 
200.000 Euro 

10% Apel de 
proiecte cu 
depunere 

 

http://www.ancs.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

cercetare-
dezvoltare şi 
inovare. 

dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet, precum şi 
proiecte de dezvoltare inovativă a unei întreprinderi pe 
baza implementării unui rezultat obţinut dintr-un 
proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei 
forme de proprietate industrială. 

vechime de max. 3 
ani, care 
implementează 
rezultatele obținute 
din activități de 
cercetare  și spin-
off-uri. 

Pentru agenţii 
economici din 
domeniul 
transporturilor, 
maximul este 
echivalentul a 
100.000 Euro 

continuă. 
În derulare. 

  2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a 
întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă 
pentru CD. Se finanţează proiecte de modernizare a 
unei infrastructuri existente şi proiecte de 
construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi 
centre sau laboratoare de cercetare în cadrul 
întreprinderii. 
 
 

Întreprinderi mari, 
mijlocii şi mici, 
definite în baza Legii 
346/2004. 
Microîntreprinderile 
se încadrează în 
categoria 
întreprinderilor mici. 

Maxim 
40.000.000 Lei 
Minim 
  1.000.000 Lei 

Întreprinderi 
mari – 50%, mai 
puţin pentru 
Bucureşti Ilfov, 
unde e de 60%. 
Întreprinderi 
mijlocii – 40%, 
mai puţin 
pentru 
Bucureşti Ilfov, 
unde e de 50%. 
Întreprinderi 
mici – 30%, mai 
puţin pentru 
Bucureşti Ilfov, 
unde de 40%. 

Buget epuizat!! Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret-
ului şi Sportului  - 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Cercetare 
Ştiinţifică 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.ancs.ro 
 

  2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. 
Se vor finanţa proiecte de inovare de produse şi procese 
pentru bunuri şi servicii, astfel: 
1. Proiecte tehnologice inovative. 
2. Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare. 
 
 

Întreprinderi pentru 
care activitatea de 
CD nu este obiectul 
principal de 
activitate. 

1. Proiecte 
tehnologice 
inovative - 
maxim  15 
milioane lei. 
 
2. Proiecte 
pentru 
întreprinderi 
nou-create 
inovatoare – 
maxim 3,5 
milioane lei. 

1. Proiecte 
tehnologice 
inovative - 
procente 
diferite în 
funcţie de 
activităţi şi tipul 
întreprinderii 
2.  Proiecte 
pentru 
întreprinderi 
nou-create 
inovatoare – 0% 
 

Depunere 
continuă 
începând cu 11 
martie 2011. 

http://www.ancs.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3. Tehnologia 
Informaţiilor şi 
Comunicaţiilor 
pentru sectorul 
public şi privat 

3.1. Susţinerea 
utilizării 
tehnologiei 
informaţiei 
 
 

3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband şi serviciile 
conexe. Se finanţează activităţi de conectare la internet 
prin conexiuni broadband şi achiziţionarea de 
echipamente TIC şi periferice, construirea reţelei LAN, 
achiziţionarea licenţelor software pentru server şi 
calculatoare personale, licenţe software antivirus, 
achiziţionarea unui nume de domeniu nou, etc.. 

IMM-uri şi 
microîntreprinderi, 
definite în 
conformitate cu 
Legea 364/2004 şi 
ONG—uri ce 
funcţionează în baza 
O.G. 26/2000. 

Maxim 
100.000 lei 
 
Minim 
10.000 lei 

10% pentru 
microîntreprinderi, 
întreprinderi mici 
şi mijlocii 
 
5% pentru 
organizaţiile 
neguvernamentale 

Linie inchisa! Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei şi 
Finanţelor. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Comunicaţiilor şi 
Societății 
Informaționale – 
Organismul 
Intermediar 
pentru 
Promovarea 
Societăţii 
Informaţionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.mcti.ro 
 

 3.1.2. Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice 
locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a 
punctelor de acces public  la internet în bandă largă în 
zonele de eşec ale pieţei (zone rurale şi mici urbane 
defavorizate din punct de vedere al accesului). Se 
finanţează activităţi de achiziţionare de servicii de 
consultanţă pentru  pregătirea, configurarea şi 
implementarea proiectului, realizarea reţelei de 
broadband, achiziţionarea şi instalarea de echipamente 
necesare construirii şi operării infrastructurii de 
comunicaţii electronice de broadband, conectarea 
reţelei locale la reţelele existente, achiziţionarea 
licenţelor software necesare, instruirea personaluluii ce 
administrază reţeaua. 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale, 
precum şi forme 
asociative ale 
acestora. 

6.400.000 Lei 2% 
 
 
 

Data estimativă 
a lansării:  2012 

  3.1.3. Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea 
reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la 
internet în bandă  largă în zonele de eşec ale pieţei 
(zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de 
vedere al accesului). Se finanţează activităţi de 
achiziţionare de servicii de consultanţă pentru  
pregătirea, configurarea şi implementarea proiectului, 
realizarea reţelei de broadband, achiziţionarea şi 
instalarea de echipamente necesare construirii şi 
operării infrastructurii de comunicaţii electronice de 
broadband, conectarea reţelei locale la reţelele 
existente, achiziţionarea licenţelor software necesare, 
instruirea personaluluii ce administrază reţeaua. 

IMM-uri (operatori 
şi furnizori de reţele 
publice de 
comunicaţii 
electronice). 

6.400.000 Lei IMM-uri 
35% - Investiţii, 
mai puţin în 
regiunea 
Bucureşti Ilfov, 
unde e 45%. 
 
50% -  
Consultanţă. 
 
55% - Instruire 
specifică. 

Data estimativă 
a lansării: 2012 

 

http://www.mcti.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  3.1.4. Susţinerea conectării unităţilor şcolare la 
internet prin conexiuni broadband. 
Prin intermediul acestei operaţiuni se urmăreşte 
conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor 
şcolare judeţene prin conexiuni broadband şi 
achiziţionarea echipamentelor TIC periferice. 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,Tineretulu
i şi Sportului  

Maxim 
21.500.000 Lei 
 
Minim 
350.000 Lei  

2% Apel închis.  

 3.2. Dezvoltarea 
şi eficientizarea 
serviciilor publice 
electronice 
moderne 
 

3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband. Se 
finanţează proiecte care să conducă la furnizarea a cel 
puţin un serviciu public către cetăţeni sau mediul de 
afaceri sau administraţie publică la un nivel de 
sofisticare de minimum 3.  
Astfel, se va finanţa achiziţionarea de servicii de 
consultanţă pentru pregătirea şi managementul 
proiectului, conectarea la infrastructura broadband, 
achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţele software 
necesare pentru realizarea proiectului, achizitionarea 
serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor 
software, achiziţionarea şi implementarea soluţiilor de 
semnătură electronică şi plată electronică, construirea 
reţelei LAN necesară pentru implementarea 
proiectului,etc. 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale şi 
centrale, instituţii 
publice ce 
funcţionează la nivel 
local şi central, 
asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară, şi 
parteneriate între 
autoritaţi publice 
centrale-locale şi-
sau  instituţii publice 
ce funcţionează la 
nivel local-central.  
 

Maxim 
 
Nivel naţional 
21.500.000 Lei 
Nivel local 
 5.500.000 Lei 
 
Minim 
500.000 Lei 
 

0% - pentru 
ordonatorii de 
credite finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 
al asigurărilor 
sociale şi 
bugetul de 
şomaj. 
 
2% - pentru 
ceilalţi 
solicitanţi 
eligibili. 
 
Se aplică pre-
finanţare (max. 
30% din 
sprijinul 
financiar). 

Buget epuizat. Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Comunicaţiilor şi 
Societăţii 
Informaţionale  – 
Organismul 
Intermediar 
pentru 
Promovarea 
Societăţii 
Informaţionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mcti.ro 
 

 Apel  închis ! 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii 
interoperabilităţii sistemelor informatice. Proiectele 
finanţate în cadrul acestei operaţiuni trebuie să 
conducă la interoperabilitatea sistemelor electronice 
ale instituţiilor publice. 
Apel valabil pentru instituțiile la nivel central.  
 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale şi 
centrale, instituţii 
publice ce 
funcţionează la nivel 
local, asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară, 
biblioteci de drept 
public şi 
parteneriate între 
autoritaţi publice 

Maxim 
 
Nivel naţional 
 9.000.000 Lei 
Nivel local 
  2.000.000 Lei 
 
Minim 
500.000 Lei 
 
Se aplică pre-
finanțare în 
cuantum de 

0% - pentru 
ordonatorii de 
credite finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 
al asigurărilor 
sociale şi 
bugetul de 
şomaj. 
 
2% - pentru 
ceilalţi 
solicitanţi 

Buget epuizat 
(apel 2008, apel 
2010). 

http://www.mcti.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

centrale.  max 30%. eligibili. 

 Apel închis ! 3.2.3. Susţinerea implementării de aplicaţii de E-
learning. Se finanţează proiectele prin care sunt 
furnizate materiale într-o ordine secvenţială şi logică, 
pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie, fără 
a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau 
sincronicitate. Se mai finanţează şi aplicaţii prin care 
este posibilă înscrierea la diverse forme de învătământ, 
consultarea fişei electronice a elevuluisau studentului. 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale şi 
centrale, instituţii 
publice ce 
funcţionează la nivel  
central şi local, 
asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară, 
biblioteci de drept 
public şi 
parteneriate între 
autoritaţi publice 
centrale.  

Maxim 
 
Nivel naţional 
15.000.000 Lei 
Nivel local 
  5.000.000 Lei 
 
Minim 
    500.000 Lei 

0% - pentru 
ordonatorii de 
credite finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 
al asigurărilor 
sociale şi 
bugetul de 
şomaj. 
 
2% - pentru 
ceilalţi 
solicitanţi 
eligibili. 

Buget epuizat 
(apel 2008, apel 
2010). 

 

  3.2.4. Susţinerea implementării de soluţii de e-
sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar. 

     

  Proiecte la nivel naţional. Se finanțează activități de 
consultanță pentru pregătirea și managementul 
proiectului, conectarea la infrastructura broadband, 
achiziționarea de aplicații software și licențe software, 
achiziționarea serviciilor de dezvoltare și 
implementarea soluțiilor software și integrarea 
aplicațiilor folosite, construirea rețelei LAN necesară 
pentru implementarea proiectului, configurarea și 
implementarea bazelor de date, instruirea personalului 
ce va utiliza produsele software implementate și va 
asigura mentenanța, promovarea și publicitatea 
proiectului, auditarea parțială și finală a proiectului. 

Pentru acest apel – 
Ministerul Sănătăţii 
Publice, Ministerul 
Comunicaţiilor şi 
Societăţii 
Informaţionale 
- Parteneriat între 
Casa Națională de 
Asigurări de 
Sănătate și 
Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționale 

Maxim 
72.000.000 Lei 
 
Minim 
 1.000.000 Lei 

0% - pentru 
ordonatorii de 
credite finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 
al asigurărilor 
sociale şi 
bugetul de 
şomaj. 
2% - pentru 
ceilalţi 
solicitanţi 
eligibili 

Buget epuizat 

  Proiecte la nivel local. Se finanţează proiecte care să 
vizeze punerea la dispoziţie a serviciilor administrative 
prin mijloace electronice, adică de a crea beneficii  atât 
pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi 
pentru administraţia publică. 

Unităţi sanitare 
publice cu 
personalitate 
juridică proprie, 
parteneriate între 

Maxim 
21.500.000 Lei 
pentru 
proiecte în 
parteneriat  

0% - pentru 
ordonatorii de 
credite finanţaţi 
integral de la 
bugetul de stat, 

Linie închisă! 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 

unităţi sanitare 
publice cu 
personalitate 
juridică proprie. 

5.500.000 Lei 
pentru 
proiecte 
realizate de o 
singură 
instituție 
 
Minim 
500.000 Lei 

al asigurărilor 
sociale şi 
bugetul de 
şomaj. 
 
2% - pentru 
ceilalţi 
solicitanţi 
eligibili. 

 3.3. Dezvoltarea 
e-economiei 
 

3.3.1. Suport pentru implementarea sistemelor 
informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice 
pentru managementul afacerilor. Se finanţează 
proiecte ce conţin activităţi referitoare la 
implementarea sau extinderea sistemelor ERP 
(Enterprise Resource Planning-Planificarea Resurselor 
Întreprinderii), implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relaţii cu clienţii (managementul 
relaţiilor cu clienţii), implementarea de soluţii software 
pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea 
managementului de viaţă al produselor şi 
implementarea sistemelor informatice de analiză 
economică şi suport decizional şi a altor aplicaţii 
electronice pentru managementul afacerii. 
 
 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi 
mijlocii, definite în 
conformitate cu 
Legea nr. 364/2004. 

Maxim 
1.000.000 Lei 
 
Minim 
35.000 Lei 

Investiţii 
- 30% - pentru 
microîntreprind
-eri şi 
întreprinderi 
mici, (mai puţin 
Bucureşti Ilfov 
unde e de 40%) 
- 40% - pentru 
întreprinderi 
mijlocii, (mai 
puţin din 
Bucureşti Ilfov, 
unde e de 50%) 
Instruire, 
consultanţă, 
management de 
proiect, audit, 
informare şi 
publicitate- 30% 

Apel în derulare 
(lansat în 
septemrbie 
2011).Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
Depunerea 
proiectelor se 
va face on-line. 

 

 3.3.2. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ 
electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri. 
Se finanţează proiecte ce conţin activităţi referitoare la 
implementarea de sisteme informatice de comerţ 
electronic, pentru licitaţii electronice, pentru tranzacţii 
electronice securizate, sisteme electronice de plată 
electronică şi de învăţământ la distanţă pentru IMM, 
precum şi implementarea altor sisteme informatice 
pentru dezvoltarea şi optimizarea activităţii companiei 
(business 2 business, business 2 consumer).  

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi 
mijlocii, definite în 
conformitate cu 
Legea nr. 364/2004. 

Maxim 
1.640.000 Lei 
 
Minim 
35.000 Lei 

Investiţii 
- 30% - pentru 
microîntreprind
-eri şi 
întreprinderi 
mici, (mai puţin 
Bucureşti Ilfov 
unde e de 40%) 
- 40% - pentru 
întreprinderi 

Urmează să se 
lanseze apelul 
de proiecte. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 

mijlocii, (mai 
puţin din 
Bucureşti Ilfov, 
unde e de 50%) 
Instruire, 
consultanţă, 
audit, informare 
şi publicitate -
30% 

4. Creşterea 
eficienţei energetice 
şi a securităţii 
furnizării în 
contextul 
combaterii 
schimbărilor 
climatice 

4.1. Energie 
eficientă şi 
durabilă ( 
îmbunătăţirea 
eficienţei 
energetice şi 
dezvoltarea 
durabilă a 
sistemului 
energetic din 
punct de vedere 
al mediului). 
NOU!!! 
 

4.1.a. Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi 
echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să 
conducă la economii de energie, în scopul 
îmbunătăţirii eficienţei energetice. Se finanţează 
proiecte care vizează investiții în: 
- Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi 
din industrie, în scopul obținerii unei economii specifice 
de energie, pe baza bilanțului energetic (de exemplu: 
compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente 
/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire /răcire, 
boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, 
convertoare 
de frecvență, sisteme integrate de management al 
consumului de energie si altele); 
- Unități de cogenerare de înaltă eficiență ale 
întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
- Construcții aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficiență energetică. 

Întreprinderile mari, 
mijlocii şi mici din 
sectorul industrial, în 
conf cu OG 22/2008. 

Maxim 
40.000.000 Lei, 
cu excepția 
măsurii de 
cogenerare 
înaltă, unde 
limita maximă 
este de 
80.000.000 Lei. 
 
Valoarea 
maximă a 
proiectului nu 
poate depăşi 
50 mil euro 
echivalent în 
lei. 

50% - pentru 
întreprinderile 
mari, (mai puţin 
cele din 
Bucureşti Ilfov, 
unde este de 
60%) 
40% - pentru 
întreprinderile 
mijlocii, (mai 
puţin cele din 
Bucreşti Ilfov, 
unde este de 
50%) 
30% - pentru 
întreprinderile 
mici și 
microîntreprinde
-ri, (mai puţin 
cele din 
Bucureşti Ilfov, 
unde este de 
40% ). 
Solicitantul 
poate opta 
pentru 
acordarea unei 
prefinanțări în 
cuantum de 
maximum 

 Linie închisă! 
 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri. 
 
Organism 
Intermediar –  
Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Mediului de 
Afaceri – 
Organismul 
Intermediar 
pentru Energie 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.minind.ro/oi
e.html 
 

http://www.minind.ro/oie.html
http://www.minind.ro/oie.html
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

35% din valoarea 
totală a finanțării 
nerambursabile. 

  4.1.b. Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi 
modernizarea reţelelor de transport al energiei 
electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi al 
reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor 
naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi 
realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 
serviciilor de transport şi distribuţie. Partea de 
transport, 
 Se finanţează proiecte care să includă activităţi de 
modernizare sau retehnologizare a reţelelor de 
transport, precum şi activităţi de extindere a reţelelor 
de transport prin construirea unor 
linii/conducte/magistrale de transport noi şi construirea 
de staţii noi. 
 
 

Pentru energie 
electrică – 
operatorul de 
transport şi de 
sistem, definit 
conform Lg. 13/2007 
Pentru gaze naturale 
– operatorul de 
transport, definit 
conform Lg. 
351/2004 
 

50.000.000 Lei 
în limita 
fondurilor 
alocate fiecărui 
domeniu. 
 
Se aplică pre-
finanţare 
(max. 35% din 
sprijinul 
financiar) 

Cea rezultată în 
urma analizei 
deficitului de 
finanţare 
(funding gap), 
conform art. 55 
din 
Regulamentul 
CE nr. 1083-
2006, dar nu 
mai puţin de 
25%. 

Apel  închis!  

 4.1.b. Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi 
modernizarea reţelelor de transport al energiei 
electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi al 
reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor 
naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi 
realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a 
serviciilor de transport şi distribuţie. Partea de 
distribuţie. 
 Se finanţează proiecte care vizează modernizarea 
reţelelor electrice de distribuţie, modernizarea reţelei 
de distribuţie a gazelor naturale şi extinderea reţelelor 
de distribuţie. 

1. IMM-uri şi 
întreprinderi mari, 
care deţin în 
proprietate reţele de 
distribuţie a energiei 
electrice şi gazelor 
naturale 

2. Persoane juridice 
concesionari ai 
reţelelor şi titulari ai 
licenţelor de 
distribuţie, dacă  
reţelele sunt în 
proprietatea statului 

Maxim 
16.500.000 Lei. 
 
Se aplică pre-
finanţare (max. 
35% din 
sprijinul 
financiar) 

Întreprinderi 
mari  
- 50% - cele 7 
regiuni 
- 60% - în 
Bucureşti Ilfov 
Întreprinderi 
mijlocii 
- 40% - cele 7 
regiuni 
- 50% - în 
Bucureşti Ilfov 
Întreprinderi 
mici 
- 30% - cele 7 
regiuni 
- 40% - în 
Bucureşti Ilfov 

Buget epuizat Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.minind.ro/oi
e.html 
 

  4.1.3. Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de 
ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru 

Societăţile 
comerciale care 

Nu se aplică. - 50% pentru 
societăţile 

Apel închis!  

http://www.minind.ro/oie.html
http://www.minind.ro/oie.html
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

instalaţiile mari de ardere din grupuri 
modernizate/retehnologizate 
 Se finanţează proiecte de realizare de instalaţii de 
desulfurare a gazelor de ardere, de instalaţii de NOx în 
scopul reducerii emisiilor de Nox şi de filtre pentru 
reducerea emisiilor de pulberi. 
 
 

deţin instalaţii mari 
de ardere, aflate la 
data transmiterii de 
către solicitant a 
cererii de finanţare 
în coordonarea 
autorităţilor publice 
centrale. 

comerciale din 
cele 7 regiuni 
de dezvoltare 
- 50% pentru 
societăţile 
comerciale din  
regiunea 
Bucureşti Ilfov. 

 4.2. Valorificarea 
resurselor 
regenerabile de 
energie pentru 
producerea 
energiei  
verzi  
 
 

4.2. Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi 
realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice, prin valorficarea resurselor 
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor 
hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, 
a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile 
de energie.  
Se finanţează proiecte de realizare de noi capacităţi de 
producere a energiei electrice şi termice, atât pentru 
consumul propriu cât şi pentru furnizarea de energie în 
reţeaua de transport şi distribuţie, prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie (biomasei, a 
resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a 
biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor 
resurse regenerabile) şi proiecte de modernizare a 
capacităţilor de producere.  

Autorităţile 
administraţiei 
publice locale, 
asociaţiile pentru 
dezvoltare 
intercomunitară, 
IMM-uri (inclusiv 
microîntreprinderi 
cu sediu social în 
localităţile urbane) şi 
întreprinderi mari. 

Maxim 
80.000.000 Lei  
 
 
Se aplică pre-
finanțare  
- max. 30% din 
sprijinul 
financiar 
pentru 
autorități 
publice, ADI 
- max. 35% din 
sprijinul 
financiar 
pentru 
beneficiari care 
intră sub 
incidența 
ajutorului de 
stat. 
 

A. Proiecte care 
nu intră sub 
incidenţa 
ajutoarelor de 
stat 
1. Proiecte cu 
valoare totală 
sub 1 milion 
Euro 
- 2% - pentru 
autorităţile 
publice locale-
ADI  
2. Proiecte cu 
valoarea totală 
peste 1 milion 
Euro 
- proiecte 
generatoare de 
venituri – se va 
determina pe 
baza deficitului 
de finanţare. 

-proiecte care 
nu sunt 
generatoare de 
venituri – 2%. 

B. Proiecte care 
intră sub 
incidenţa 

Data estimativă 
a lansării : iulie 
2011. 

Apel de 
proiecte cu 
termen limită. 

 

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.minind.ro/oi
e.html 
 

http://www.minind.ro/oie.html
http://www.minind.ro/oie.html
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

ajutoarelor de 
stat 
- 30% - pentru 
întreprinderi 
mici, inclusiv 
microîntreprind
-eri  

- 40% - pentru 
întreprinderi 
mijlocii 

- 50% - pentru 
întreprinderi 
mari 

 4.3. Diversificarea 
reţelelor de 
interconectare în 
vederea creşterii 
securităţii 
furnizării energiei 

4.3. Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea 
reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi 
gazelor naturale cu reţelele europene. 
Se finanţează proiecte ce vizează interconectarea 
reţelelor electrice de transport şi interconectarea 
reţelelor de gaz natural. 
 
 

Pentru energie 
electrică – 
operatorul de 
transport şi de 
sistem, definit 
conform Lg. 13/2007 
Pentru gaze naturale 
– operatorul de 
transport, definit 
conform Lg. 
351/2004 

Maxim 
84.000.000 Lei 

Cea rezultată în 
urma analizei 
deficitului de 
finanţare 
(funding gap), 
conform art. 55 
din 
Regulamentul 
CE nr. 1083-
2006, dar nu 
mai puţin de 
25%. 

Urmează să se 
lanseze  apelul 
de proiecte in 
ianuarie 2012 
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3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 
 

 
Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

PROIECTE STRATEGICE 

 1.  Educaţia şi 
formarea 
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi 
dezvoltării societăţii 
bazate pe 
cunoaştere 
 

85„Educaţie mai 
bună pentru toţi” 
 
1.1. Acces la 
educaţie şi 
formare

 

profesională 
iniţială de calitate 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea/implementarea/integrarea 
instrumentelor şi practicilor de educaţie incluzivă, 
crearea/dezvoltarea de mecanisme care să sprijine 
creşterea accesului şi participării la educaţia şi formarea 
profesională iniţială; 

- Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi 
implementarea instrumentelor de orientare şi 
consiliere, precum şi servicii conexe; 

- Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi 
consiliere în învăţământul preuniversitar;  

- Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de mediere 
şcolară, servicii de sprijin şi servicii conexe pentru elevi 
cu dizabilităţi, elevi de etnie romă şi din mediul rural, 
persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile.  

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului  
- Agenţii, structuri, 
şi alte organisme 
aflate în subordinea 
/ coordonarea MECI 
şi alte organisme 
publice cu atribuţii 
în domeniul 
educaţiei şi formării 
profesionale 
iniţiale, inclusiv 
asigurarea calităţii 
în învăţământul 
preuniversitar 
- Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
instituţii afiliate/ 
subordonate/ 
coordonate. 
Notă: Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
instituţii afiliate/ 
subordonate/ 
coordonate. 
Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
instituţii afiliate/ 
subordonate/ 
coordonate de 
acestea pot 
implementa,  în 
calitate de 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

25% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în subordine 
sau în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
 5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial 
2% pentru 
beneficiarii 
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri 
proprii şi/sau 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 
septembrie 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
 Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

beneficiar, doar 
proiecte strategice; 
ONG-uri care 
acţionează în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale iniţiale 
sau conexe, inclusiv 
asociaţii ale elevilor 
şi părinţilor. 

finanţate parţial 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale. 

 86 „Universitate 
pentru viitor 
 
1.2. Calitate în 
învăţământul  

  superior 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi 
mecanismelor pentru îmbunătăţirea învăţământului 
superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea sistemului 
naţional al calificărilor în învăţământul superior, acţiuni 
inovatoare; 
- Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare 
a calităţii în universităţi, inclusiv dezvoltarea 
personalului; 
- Creşterea accesului la educaţia universitară; 
- Dezvoltarea învăţământului superior bazat pe 
competenţe (programe de licenţă şi masterat); 
- Îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi 
bibliotecă în instituţiile de învaţământ superior. 
 

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului   
- Agenţii, structuri 
aflate în 
coordonarea/ 
subordonarea MECI 
şi alte organisme 
publice cu atribuţii 
în domeniul 
învăţământului 
superior, inclusiv în 
asigurarea şi 
managementul 
calităţii  şi a 
Cadrului Naţional al 
Calificărilor în 
Învăţământul 
Superior  
- Instituţii de 
învăţământ 
superior acreditate, 
publice şi private 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

23% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
 

Data estimată a 
lansării 7  – 21 
octombrie 2011 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/


 

31 

 

 
Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 
instituţii publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
instituţiile de 
învaţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 87 “Profesionişti 
în educaţie şi 
formare” 
 
1.3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
din educaţie şi 
formare 
profesională 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a 
resurselor umane din educaţie şi formare profesională 
iniţială, inclusiv formare în parteneriat cu companii.  
- Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare în 
parteneriat cu companiile pentru persoanele din 
grupurile ţintă. 

 
 

 

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului   
- Instituţii de 
învăţământ 
superior acreditate, 
publice şi private 
- Agenţii, structuri, 
subordonate sau 
aflate în 
coordonarea MECI, 
cu atribuţii în 
formarea cadrelor 
didactice şi a 
formatorilor, 
asigurarea calităţii 
şi acreditare. 
- Inspectorate 
judeţene şi institutii 
afiliate / 
subordonate/ 
coordonate. 
 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

21%  pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în subordine 
sau în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
 
2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept privat fără 
scop 
patrimonial; 
 
5% pentru 
persoane 
juridice de 
drept privat cu 
scop 
patrimonial; 
 
2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 
septembrie 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

instituţii publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
instituţiile de 
învaţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

 79 „Calificări 
europene” 
 
1.4. Calitate în 
FPC 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al 
Calificărilor, inclusiv sprijin pentru Comitetele 
Sectoriale; 
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor 
implicate în validarea învăţării anterioare; 
- Elaborarea de studii, analize, cercetări care să 
furnizeze informaţii de calitate şi date relevante şi 
suficiente pentru dezvoltarea FPC şi schimb de bune 
practici; 
- Dezvoltarea de reţele şi parteneriate pentru 
promovarea unor medii de lucru care stimulează 
învăţarea şi „regiunile de învăţare”.   

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului ;  
- Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale; 
- Organizaţii 
sindicale; 
- Patronate; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Agenţia Naţională 

Maxim 
21.119.000 Lei 
 
Minim 
2.111.900 Lei   
 

 19% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 10 august 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  



 

34 

 

 
Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 

pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi 
structurile 
teritoriale ale 
acesteia cu 
personalitate 
juridică; 
- Centre publice sau 
private de validare/ 
certificare a 
învăţării anterioare. 

coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
 
2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 
instituţii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale. 

 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

 88 „Burse 
doctorale” şi 89 
„Programe 
postdoctorale" 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători în vederea 
participării la programe doctorale şi la activităţi de 
cercetare post-doctorală, inclusiv prin dezvoltarea 
cooperării transnaţionale şi mobilităţii; 

- Instituţii  de 
învăţământ 
superior publice şi 
private, acreditate, 
organizatoare de 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   

15% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 

În data de 
01.10.2010 s-a 
închis linia de 
finanţare 
pentru burse 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.5. Programe 
doctorale şi 
postdoctorale în 
sprijinul 
cercetării 
 
 

- Sprijinirea programelor doctorale şi post-doctorale 
prin dezvoltarea conţinuturilor inovatoare, inclusiv prin 
dezvoltarea abilităţilor manageriale ale cercetătorilor în 
vederea promovării valorificării rezultatelor cercetării în 
activităţi economice; 
- Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători în vederea 
participării la programe doctorale şi la activităţi de 
cercetare post-doctorală, inclusiv prin dezvoltarea 
cooperării transnaţionale şi mobilităţii.  

 
 
 

 
 

studii universitare 
de doctorat; 
- Institute/ centre 
de cercetare 
acreditate, inclusiv 
institute de 
cercetare ale 
Academiei Române, 
în conformitate cu 
prevederile legale 
în vigoare în ceea ce 
priveşte 
organizarea 
studiilor de 
doctorat. 

 bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2%  pentru 

doctorale.  
Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

 2. Corelarea 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu 
piaţa muncii 

 

90 „Învaţă o 
meserie” 
 
2.1. Tranziţia de 
la şcoală la viaţa 
Activă  
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă 
pentru elevi şi studenţi; 
- Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, 
universităţi şi întreprinderi; 
- Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, 
consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală 
la viaţa activă; 
- Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa 
muncii; 
- Dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea 
îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.   
 

- Unităţi de 
învăţământ şi 
instituţii de 
învăţământ 
superior din 
sistemul naţional de  
Învăţământ 
- Furnizori de FPC, 
publici şi privaţi, 
care asigură 
pregătirea pentru 
personalul din 
întreprinderi cu 
atribuţii de tutori 
- Angajatori 
- Asociaţii 
profesionale 
- Camere de comerţ 
şi industrie 
- Organizaţii 
sindicale 
- Organizaţii 
patronale 
- ONG-uri cu 
activitate relevantă 
pentru domeniul în 
care se 
implementează 
proiectul. 
- Ministerul 
Educaţiei,Cercetării 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

15% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 

Depunere 
continuă până 
la utilizarea 
fondurilor 
disponibile dar 
nu mai târziu 
de 30 
noiembrie 
2010. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
Centrul Naţional 
de Dezvoltare a 
Învăţământului 
Profesional şi 
Tehnic 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

şi Inovării şi 
structuri /agenţii / 
organisme 
relevante, 
coordonate de 
către acesta; 
- Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi structuri 
/agenţii/organisme 
relevante, 
coordonate de 
către acesta; 
- Furnizori publici şi 
privaţi de orientare 
şi consiliere 
profesională ; 
- Furnizori de 
servicii de 
specialitate pentru 
stimularea forţei de 
muncă, acreditaţi; 
- Instituţii sau ONG-
uri specializate în 
organizarea şi 
derularea 
campaniilor de 
informare şi 
promovare; 
- Institute de 
cercetare cu 
atribuţii în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale şi 
pieţei muncii. 

integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2%  pentru 
instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 
formare 
profesională” 

 
 

 75 „Programe de 
mentorat pentru 
tinerii angajaţi” 
 
2.1. Tranziţia de 
la şcoală la viaţa 
activă

 
 

 
 

Activitătile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează formarea profesională 
generală si specifică a angajatilor proprii întreprinderii 
solicitante. 
  

Întreprinderea ai 
cărei angajaţi 
participă la 
programe de 
formare 
profesională 
continuă 

 

Valoarea 
minimă a unei 
cereri de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 10.000 
euro; 
Plafonul maxim 
al ajutorului 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
2.000.000 
euro pentru o 
întreprindere 
pentru 2 ani 
consecutivi. 

Întreprindere 
mică – 
20% pentru 
formare generală 
şi 55% pentru 
formare 
specifică; 
Întreprindere 
mijlocie - 30% 
pentru formare 
generală şi 65% 
pentru formare 
specifică; 
Întreprindere 
mare - 40% 
pentru formare 
generală şi 75% 
pentru formare 
specifică. 

Depunere 
continuă până 
la utilizarea 
fondurilor 
disponibile dar, 
nu mai târziu 
de 30 
noiembrie 
2010. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

 91 „A doua şansă 
în educaţie”  
 
2.2. Prevenirea şi 
corectarea 
părăsirii timpurii 
a şcolii  
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru 
menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii; 
- Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea 
accesului şi participării în învăţământul preşcolar, 
primar şi secundar pentru persoanele aparţinând 
grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru 
familiile acestora; 
- Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative 
pentru învăţământul preşcolar; 
- Implementarea programelor de tip „Şcoală după 
şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată; 
- Reintegrarea în educaţie a celor care au abandonat 
sau au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de 
educaţie de tip „A doua şansă”); 
- Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi 
consiliere pentru persoanele supuse riscului de abandon 
şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii.  

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului 
şi Sportului  (MECI); 
- Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
instituţii afiliate/ 
subordonate/ 
coordonate; 
- Instituţii de 
învăţământ superior 
acreditate, publice şi 
private; 
- Institute/ centre de 
cercetare/dezvoltare 
în domeniul 
educaţiei, al 
incluziunii sociale; 
- ONG-uri; 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

15% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 

Data estimată a 
lansării 
noiembrie – 
decembrie 2011 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Unităţi de 
învăţământ publice 
şi private din reţeaua 
şcolară naţională; 
- Furnizori de 
orientare şi 
consiliere şcolară, 
publici şi privaţi; 
- Instituţii de cult şi 
asociaţii religioase. 

de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2%  pentru 
instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 

76 „Calificarea/ 
recalificarea 
angajaţilor 
proprii” 
 
2.3. Acces şi 

Activitătile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează formarea profesională 
generală si specifică a angajatilor proprii întreprinderii 
solicitante. 
  

Întreprinderea ai 
cărei angajaţi 
participă la 
programe de 
formare 
profesională 

Valoarea 
minimă a unei 
cereri de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 

Întreprindere 
mică – 20% 
pentru 
formare generală 
şi 55% pentru 
formare 

Lansare apel: 
aprilie - mai 
2011 
Închidere apel: 
mai – iunie 
2011 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

formare 
profesională” 

 
 

participare la 
formare 
profesională 
continuă

  

 

 

continuă 
 

10.000 euro; 
Plafonul maxim 
al ajutorului 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
2.000.000 
euro pentru o 
întreprindere 
pentru 2 ani 
consecutivi. 

specifică; 
Întreprindere 
mijlocie - 30% 
pentru formare 
generală şi 65% 
pentru formare 
specifică; 
Întreprindere 
mare - 40% 
pentru formare 
generală şi 
75% pentru 
formare 
specifică. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

 80 „Calificarea - o 
şansă pentru 
viitor ” 
 
2.3. Acces şi 
participare la 
formare 
profesională 
continuă  
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare a 
angajaţilor; 
- Acordarea de sprijin şi stimulente angajaţilor în 
vederea participării la FPC; 
- Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor 
dobândite anterior; 
- Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi 
diversificarea ofertelor de FPC; 
- Acordare de facilităţi pentru indivizii „greu de motivat” 
(adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare); 
- Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare 
precum şi a serviciilor de consiliere în carieră, etc. 
- Sprijinirea activităţilor inovatoare privind accesul şi 
participarea la FPC şi dobândirea de noi competenţe.  
 
 

- Furnizori autorizaţi 
pentru formare 
profesională 
continuă, publici şi 
privaţi, în vederea 
furnizării de 
formare 
profesională 
continuă; 
- Furnizori de 
formare 
profesională 
continuă, publici şi 
privaţi, în vederea 
autorizării pentru 
furnizare de 
formare 
profesională 
continuă; 
- Centre autorizate 
de Evaluare şi 
Certificare a 
competenţelor 
profesionale; 
- Furnizori de 

Maxim 
21.375.000 lei 
 
Minim 
2.137.000 lei   
 

3% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
 
5% pentru 

Apel cu termen 
limită de 
depunere 
Lansare apel:  
noiembrie – 
decembrie 2011 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
Centrul Naţional 
de Dezvoltare a 
Învăţământului 
Profesional şi 
Tehnic 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

orientare şi 
consiliere în carieră, 
publici şi privaţi; 
- Instituţii sau ONG-
uri specializate în 
dezvoltarea 
resurselor umane; 
- Organizaţii 
sindicale şi 
patronale; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Camere de comerţ 
şi industrie. 

persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial; 
 

pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

3. Creşterea 
adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a 
întreprinderilor 
 

92 „Fii 
întreprinzător” 
 
3.1. Promovarea 
culturii 
Antreprenoriale  
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii 
pozitive faţă de cultura antreprenorială; 
- Implementarea de programe şi servicii inovatoare 
pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea 
culturii antreprenoriale; 
- Formarea abilităţilor manageriale, în special pentru 
micro- întreprinderi şi IMM-uri; 
- Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin 
pentru iniţierea unei afaceri.  

 
 

- Întreprinderi, 
indiferent de natura 
capitalului şi forma 
de organizare; 
- Universităţi publice 
şi private acreditate; 
- Ministerul Culturii 
şi Cultelor şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
ocupării, pieţei 
muncii şi incluziunii 
sociale; 
- Furnizori autorizaţi 
de FPC, publici şi 
privaţi; 
- Centre sau institute 
de cercetare cu 
atribuţii specifice în 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

6% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 
septembrie 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

domeniul promovării 
şi dezvoltării 
antreprenoriatului; 
- Organismele şi 
agenţiile aflate în 
coordonarea/ 
subordonate MECI şi 
MMFPS sau 
structurile teritoriale 
ale acestora; 
- Organizaţii 

sindicale şi 
patronate; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale 
(unităţi 
administrativ- 
teritoriale); 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Camere de comerţ 
şi industrie; 
- ONG-uri. 

scop patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

2%  pentru 
instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

ro 
www.posdru.edu.
ro 

 81 „Competenţe Se finanţează proiecte care vizează: - Ministerul Culturii Minim  15% pentru Depunere Autoritatea de 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru 
competitivitate” 
 
3.2. Formare şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii 
 

- Sprijinirea metodelor inovatoare de organizare 
flexibilă a muncii, inclusiv noi practici de lucru şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
- Promovarea şi sprijinirea formării profesionale a 
personalului din domeniul managementului sănătăţii şi 
a personalului medical; 
- Campanii de informare şi conştientizare pentru 
schimbarea în mediile de lucru a atitudinilor sociale şi 
stereotipiilor faţă de grupurile vulnerabile; 
- Promovarea formării profesionale în domeniul noilor 
tehnologii, inclusiv TIC, protecţiei mediului şi controlului 
poluării; 
- Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale 
în ceea ce priveşte creşterea adaptabilităţii; 
- Acordarea de certificate de calitate/premii 
întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a 
muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de 
familie a propriilor angajaţi cu activitatea profesională. 

şi Cultelor şi 
instituţii /agenţii 
/organizaţii 
subordonate / 
coordonate de 
acesta; 
- Furnizori de FPC, 
publici şi privaţi; 
- Organizaţii 
sindicale şi 
organizaţii 
patronale; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Asociaţii 
profesionale şi 
asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- ANOFM şi 
structurile sale 
teritoriale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 

2.111.900 Lei 
 
Maxim 
21.110.000 Lei 

beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial; 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial 
2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 
instituţii publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 

continuă până 
la utilizarea 
fondurilor 
disponibile dar 
nu mai tarziu 
de 31 martie 
2010. 

Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

juridică; 
- ONG-uri; 
- Universităţi 
publice şi private, 
acreditate; 
- Institute de 
Cercetare în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale şi 
pieţei muncii; 
- Ministerul 
Sănătăţii şi 
agenţiile/structurile 
subordonate/ 
coordonate. 

sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
Speciale. 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 
formare 
profesională” 
 

78 „Bani pentru 
sănătatea şi 
siguranţa 
salariaţilor” 
 
3.2. Formare şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii

 
 

 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează: 
- asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă; 
- prevenirea bolilor profesionale; 
- informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă; 
- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor 
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 

Întreprinderea care 
îmbunătăţeste 
condiţiile de 
sănătate şi 
securitate la locul 
de muncă 

 

Valoarea 
minimă 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 10.000 
euro. 
Valoarea 
maximă 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 200.000 
de euro pentru 
o întreprindere 
pe durata a 3 
exerciţii fiscale. 

- Depunere 
continuă până 
la utilizarea 
fondurilor 
disponibile dar 
nu mai tarziu 
de 31 martie 
2010. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 93 „Acţionăm 
împreună” 
 
3.3. Dezvoltarea 
parteneriatelor şi 
încurajarea 
iniţiativelor 
pentru partenerii 
sociali şi 
societatea civilă 

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Asistenţă şi sprijin pentru elaborarea planurilor de 
acţiune pentru încurajarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor; 
- Identificarea şi implementarea modalităţilor de 
creştere a interesului angajatorilor şi al altor actori 
relevanţi pentru creşterea investiţiilor în resursele 
umane şi creşterea responsabilităţii sociale a 
întreprinderilor; 
- Dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de 
a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe 
standarde şi certificare; 
- Consolidarea capacităţii ONG-urilor de cooperare cu 
autorităţile publice centrale şi locale, în vederea 
promovării iniţiativelor comune pentru incluziune 
socială, inclusiv dezvoltarea serviciilor de voluntariat şi 
caritate; 
- Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de 
dezvoltare a responsabilităţii civice, prin participarea la 
dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii 
publice; 
- Dezvoltarea iniţiativelor de încurajare a reţelelor la 
nivel naţional şi al UE; 
- Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru ONG-uri 
şi pentru iniţiativele care promovează ocuparea şi 
incluziunea socială, inclusiv pentru partenerii sociali 
activi pe piaţa muncii; 
- Campanii de conştientizare şi sprijin pentru 
parteneriatele sociale şi locale în vederea transformării 

- Parteneri sociali 
reprezentativi la 
nivel naţional/ 
regional/ local; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
-  ONG-uri; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Membri ai 
Consorţiilor 
Regionale pentru 
educaţie şi formare 
profesională; 
- Membri ai 
Comitetelor Locale 
pentru Dezvoltarea 
Parteneriatului 
Social în 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
2.094.150 Lei   
 

22% din 
valoarea totală 
a cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în subordine 
sau în 
coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 
septembrie 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Organism 
Intermediar 
Naţional  
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

muncii nedeclarate în ocupare formală. Învăţământul 
profesional şi tehnic  
(CLDPS;)  
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
pieţei muncii şi 
incluziunii sociale; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Asociaţii ale 
fermierilor şi 
meseriaşilor. 

juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

2%  pentru 
instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
 Organism 
Intermediar  
Naţional  
- Agenţia 
Naţională de 
Ocupare a Forţei 
de Muncă  

  
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro. 

http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 4. Modernizarea 
Serviciului Public de 
Ocupare 
 

94 „Calitate în 
serviciile de 
ocupare” 
 
4.1. Întărirea 
capacităţii SPO 
pentru furnizarea 
serviciilor de 
ocupare 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare şi 
transnaţionale în sprijinul modernizării Serviciului Public 
de Ocupare; 
- Dezvoltarea serviciului de asistenţă personalizată şi 
abordare individuală pentru şomerii cu dificultăţi de 
integrare/reintegrare pe piaţa muncii; 
- Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”; 
- Dezvoltarea soluţiilor pentru abordarea şomajului 
neînregistrat, în special în mediul rural şi pentru 
grupurile vulnerabile; 
- Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, 
locurile de muncă vacante şi angajatorii; 
- Elaborarea de analize, studii, cercetări şi prognoze 
privind piaţa muncii, incluzând nivelul general al muncii 
nedeclarate sau al ocupării informale; 
- Extinderea sistemului de management al calităţii; 
- Îmbunătăţirea sistemului de furnizare a serviciilor de 
formare profesională pentru forţa de muncă (de ex. 
centre de formare profesională a adulţilor); 
- Elaborarea şi implementarea instrumentelor adecvate 
pentru monitorizarea şi evaluarea impactului real al 
măsurilor active pe piaţa muncii; 
- Dezvoltarea de acţiuni pentru o mai bună vizibilitate a 
SPO şi a serviciilor pe care acesta le oferă. 

- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
- Unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea 
ANOFM. 
 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
 2.094.150 Lei  
 

25% Apel s-a închis 
în luna 
decembrie 
2010. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
- Agenţia 
Naţională de 
Ocupare a Forţei 
de Muncă  
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

 95  „Profesionişti 
în piaţa muncii” 
 
4.2. Formarea 
personalului 
propriu al 
Serviciului Public 
de Ocupare 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a 
personalului SPO, inclusiv modele de programe de 
formare; 
- Formarea personalului SPO pentru furnizarea 
serviciilor de ocupare şi asistenţă, inclusiv a serviciilor 
pentru persoane cu nevoi speciale; 
- Formarea personalului SPO pentru promovarea unei 
abordări integratoare privind egalitatea de gen şi 
nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile; 
- Formarea pentru utilizarea intensivă a tehnologiilor 
moderne de informare şi comunicare; 
- Formare şi acţiuni inovatoare şi transnaţionale pentru 
sprijinirea noilor forme de organizare şi management; 

- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
- Unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea 
ANOFM. 
 

Maxim 
21.471.500 Lei 
 
Minim 
 2.147.150 Lei  
 

25% În data de 
11.02.2011 s-a 
închis cererea 
de propuneri de 
proiecte. 

http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fse.anofm.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
personalului pentru realizarea analizelor şi prognozelor 
pe piaţa muncii, planificărilor, activităţilor cu grupurile 
speciale etc. 

 5. Promovarea 
măsurilor active de 
ocupare 

 

82 „Integrare pe 
piaţa muncii” 
 
5.1. Dezvoltarea 
şi 
implementarea 
măsurilor active 
de ocupare 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active 
de ocupare; 
- Elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune 
individualizate, furnizarea de asistenţă pentru căutarea 
unui loc de muncă, servicii de orientare şi formare 
pentru şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, lucrători 
vârstnici, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
revenite pe piaţa muncii după o perioadă de absenţă; 
- Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri şi acţiuni 
transnaţionale pentru promovarea mobilităţii 
ocupaţionale şi geografice; 
- Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile 
individuale, educaţie şi potenţialul de muncă şi 
oportunităţile de pe piaţa muncii (echilibru şi diagnoza 
muncii); 
- Elaborarea şi implementarea metodelor inovatoare 
pentru promovarea ocupării în rândul şomerilor tineri şi 
de lungă durată. 
 

- Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi; 
- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi 
structurile sale 
teritoriale; 
- Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- Întreprinderi; 

Maxim 
21.119.000 Lei 
 
Minim 
 2.111.900 Lei  
 

9% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
2% din valoarea 
totală a 
cheltuielilor 
eligibile pentru 
beneficiarii 
instituţii publice 
finanţate 
integral din 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 10 august 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - ONG-uri; 
- APL-uri;  
- Institute de 
cercetare în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Patronate şi 
organizaţii 
sindicale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică. 

venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale. 

Schema de ajutor de 
minimis pentru 
asigurarea sănătăţii 
şi securităţii la locul 
de muncă 
 
„Bani pentru 
sănătatea şi 
siguranţa 
salariaţilor” 
 

 

 73 „Sprijin 
financiar pentru 
ocupare” 
 
 5.1. Dezvoltarea 
şi 
 implementarea     
măsurilor active 
 de ocupare

  

 

Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a 
lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea 
costurilor suplimentare generate de încadrarea în 
muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de muncă la cerinţele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 

 

Întreprinderea care 
angajează lucrătorii 
defavorizaţi, 
lucrătorii extrem de 
defavorizaţi 
şi/sau lucrătorii cu 
handicap 

 

Valoarea 
minimă a unei 
cereri de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 10.000 
euro; 
plafonul maxim 
al ajutorului 
acordat unei 
întreprinderi 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
2.000.000 
euro pentru o 
întreprindere 
pentru 2 ani 
consecutivi. 

Minim 50% 
din costurile 
salariale şi 
poate diferi 
în funcţie de 
categoria 
angajatului 

Depunere 
continuă până 
la utilizarea 
fondurilor 
disponibile dar 
nu mai târziu 
de 30 noiembrie 
2010. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Schema de ajutor de 
stat pentru 
ocuparea forţei de 
muncă 
 
„Bani pentru 
completarea 
echipei” 
 
 

74 „Sprijin 
financiar pentru 
ocuparea 
persoanelor din 
mediul rural” 
 
5.2. Promovarea 
sustenabilităţii pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane 
şi ocuparea forţei 
de muncă

  

 

Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a 
lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea 
costurilor suplimentare generate de încadrarea în 
muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de muncă la cerinţele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 
 
Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale. 

Întreprinderea care 
angajează lucrătorii 
defavorizaţi, 
lucrătorii extrem de 
defavorizaţi 
şi/sau lucrătorii cu 
handicap 

 

Valoarea 
minimă a unei 
cereri de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 10.000 
euro; plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
întreprinderi 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
2.000.000 
euro pentru o 
întreprindere 
pentru 2 ani 
consecutivi. 

Minim 50% 
din costurile 
salariale şi 
poate diferi 
în funcţie de 
categoria 
angajatului 

Pentru proiecte 
de tip strategic, 
lansare apel: 
noiembrie 
2010.  
 
Închidere apel: 
ianuarie 2011. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 6. Promovarea 
incluziunii sociale 

 

84 „Pentru o 
viaţă mai bună” 
 
6.1. Dezvoltarea 
economiei sociale 

 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare 
pentru implementarea integrală a conceptului de 
economie socială; 
- Promovarea capacităţii de a ocupa un loc de muncă şi 
adaptabilităţii persoanelor slab calificate, persoanelor cu 
dizabilităţi şi persoanelor supuse riscului de excluziune 
socială, în entităţile economiei sociale; 
- Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi 
implicaţi din comunitate (sindicate, instituţii publice, 
asociaţii patronale, lucrători, sectorul 
nonguvernamental, întreprinderi, mediul de afaceri şi 
alte asociaţii etc.); 
- Acţiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor de 
consiliere şi informare şi schimbul de experienţă în 
domeniul economiei sociale; 
- Dezvoltarea instrumentelor şi metodelor adecvate 
pentru furnizarea serviciilor sociale; furnizarea, 
dezvoltarea şi crearea serviciilor flexibile şi alternative 
pentru îngrijirea copiilor şi /sau a altor membri ai 
familiei aflaţi în îngrijire pe parcursul zilei; 
- Dezvoltarea programelor de formare pentru specialiştii 
implicaţi în sistemul serviciilor sociale (lucrători sociali, 
asistenţi personali, asistente comunitare, mediatori 
familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, 
îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale). 
 

- ONG-uri; 
Cooperative de 
credit, de consum şi 
de producţie; 
Instituţii şi organizaţii 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi Incluziune 
Socială;  
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
coordonate/ 
subordonate 
acestuia;  
- Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi instituţii 
/agenţii/organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţia Naţională 
Antidrog; 
- Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului 
de Persoane;  
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul incluziunii 
sociale; 
- Administraţia 

Maxim 
21.349.900 Lei 
 
Minim 
 2.134.900 Lei  
 

17,35% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Lansare apel: 
noiembrie 2010 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Organizaţii 
sindicale; 
- Patronate; 
- Culte şi asociaţii 
religioase; 
- Furnizori de FPC 
autorizaţi; 
 - Furnizori de 
servicii sociale; 
 - Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă publici şi 
privaţi acreditaţi; 
- Întreprinderi 
implicate în 
economia socială; 
- APL, Institute de 
cercetare; 
- Universităţi 
acreditate, publice 
şi private. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

 96 „Împreună pe 
piaţa muncii” 
 
6.2.Îmbunătăţirea 
accesului şi 
a participării 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente 
pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaţa muncii 
a grupurilor vulnerabile, în special a populaţiei rome, 
persoanelor cu dizabilităţi şi tinerilor peste 18 ani care 
au părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului; 

Cooperative sociale, 
asociaţii de 
întrajutorare, ONG-
uri; Biserici în calitate 
de furnizori de 
servicii sociale; 

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
 2.094.150 Lei  
 

8,60% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

grupurilor 
vulnerabile pe 
piaţa muncii 
 

- Programe de formare pentru dezvoltarea 
competenţelor şi calificărilor de bază pentru grupurile 
vulnerabile; 
- Măsuri de acompaniere în vederea identificării şi 
menţinerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de 
familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte 
activităţi asociate care permit individului să participe pe 
piaţa muncii); 
- Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de 
muncă protejate în întreprinderi. 

Furnizori de servicii 
specializate; Instituţii 
şi organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi Incluziune 
Socială; MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; Ministerul 
Culturii şi Cultelor  şi 
instituţii/agenţii  
/organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; Agenţia 
Naţională Antidrog; 
Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului 
de Persoane; 
Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
ocupării şi incluziunii 
sociale; Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; Culte şi 
asociaţii religioase; 
APL; Organizaţii 
sindicale şi 
patronate; 
Administraţia 
Naţională 

asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entitaţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

septembrie 
2009. 

Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 
Furnizori de FPC 
publici şi privaţi 
autorizaţi; Furnizori 
de servicii sociale 
publici/privaţi; IMM-
uri; Universităţi 
acreditate publice şi 
private. 

 97 „Şanse egale şi 
respect” 
 
6.3. Promovarea 
egalităţii de 
şanse pe piaţa 
muncii 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Programe de calificare şi recalificare pentru creşterea 
abilităţilor şi calificărilor femeilor; 
- Programe specifice adresate femeilor interesate de 
dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru iniţierea unei 
afaceri; 
- Campanii de sensibilizare şi schimb de bune practici în 
şcoli şi întreprinderi pentru combaterea stereotipurilor 
de gen, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru 
femeile din zonele rurale şi pentru cele care aparţin 
grupurilor cu nevoi speciale; 
- Programe de sprijin concentrate pe eliminarea 
stereotipurilor de gen din societate, în special prin 
mass-media; 
- Furnizarea de sprijin şi campanii de conştientizare 
privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea 
traficului de fiinţe umane, a violenţei domestice etc. 
 

- ONG-uri; Furnizori 
autorizaţi de FPC, 
publici şi privaţi; 
- Furnizori de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării 
forţei de muncă, 
publici şi privaţi;  
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi Incluziune 
Socială; 
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
ocupării şi incluziunii 
sociale;  

Maxim 
20.941.500 Lei 
 
Minim 
 2.094.150 Lei  
 

11,22% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 07 
septembrie 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică; 
- Organizaţii mass-
media; 
- Cooperative sociale; 
- Organizaţii sindicale 
şi patronate;  
- Autorităţi ale 
administraţiei publice 
centrale şi locale 
(unităţi administrativ 
-teritoriale); 
- Institute de 
cercetare în domeniul 
pieţei muncii; 
- Universităţi 
acreditate, publice şi 
private; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Întreprinderi; 
- Universităţi 
acreditate publice şi 
private. 

patrimonial; 
2%  pentru 
beneficiarii 
instituţiii 
publice 
finanţate 
integral din 
venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat 
sau bugetele 
fondurilor 
speciale; 

 2%  pentru 
instituţiile de 
învăţământ 
superior 
acreditate, care 
nu fac parte din 
categoriile 
anterioare de 
beneficiari. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 

 98 „Parteneriat 
transnaţional” 
 
6.4. Iniţiative 
transnaţionale 
pentru o piaţă 
incluzivă a muncii 
 
NOU!!! 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a 
parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se 
dezvoltarea resurselor umane şi crearea unei pieţe a 
muncii inclusive; 
- Dezvoltarea programelor comune pentru promovarea 
ocupării; 
- Dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea 
discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii; 
- Înfiinţarea parteneriatelor pentru schimbul de 
experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării 
profesionale la noile tehnologii; 

- ONG-uri;  
-MMFPS şi agenţii/ 
structuri 
subordonate/ 
coordonate acestuia; 
 - AMPOSDRU şi OI 
POS DRU;  
- Agenţii şi instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
pieţei muncii şi 
incluziunii sociale; 

Maxim 
21.349.900 Lei 
 
Minim 
 2.134.900 Lei  
 

25% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 

Apel cu termen 
limită de 
depunere 
 
Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 
Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/


 

56 

 

 
Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Promovarea transferului de expertiză privind 
incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată; 
- Schimburi transnaţionale de experienţă şi bune 
practici, pentru Autoritatea de Management şi OI; 
- Dezvoltarea studiilor transnaţionale comparative. 
 

- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
 - Consiliul Naţional 
pentru Formarea 
Profesională a 
Adulţilor;  
- Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 
- Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi;  
- Furnizori de 
servicii sociale 
publici şi privaţi; 
 - Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
 -APL; 
- Institute de 
cercetare în 
domeniul pieţei 
muncii şi incluziunii 
sociale; 
- Organizaţii sindicale 
şi patronate; 
 -Asociaţii ale IMM-
urilor; 
 - Asociaţii 
profesionale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 

subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
2% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial ; 
5% - pentru 
persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 

 Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor şi 
Locale pentru 
Ocupare şi Incluziune 
Socială;  
-Universităţi publice 
şi private, acreditate. 

PROIECTE DE GRANT 

1 . Educaţia şi 
formarea 
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi 
dezvoltării societăţii 
bazate pe 
cunoaştere 
 

17„Şcoala pentru 
toţi” 

 
1.1. Acces la 
educaţie şi 
formare 
profesională 
iniţială de calitate 

 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea/actualizarea/implementarea de 
instrumente şi proceduri examinarea şi evaluarea 
elevilor, inclusiv organizarea şi desfăşurarea examenelor 
de certificare a competenţelor profesionale, prin 
examene de absolvire, pentru obţinerea certificatelor 
de calificare profesională de nivel 1, 2, 3, 3 avansat şi 
obţinerea atestatului profesional;  
- Elaborarea/actualizarea/implementarea 
instrumentelor, metodologiilor şi sistemelor certificarea 
şi evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi 
profesionale, în învăţământul preuniversitar; 
- Dezvoltarea/implementarea instrumentelor şi 
practicilor de educaţie incluzivă, crearea/dezvoltarea de 
mecanisme care să sprijine creşterea accesului şi 
participării la educaţia şi formarea profesională iniţială; 
- Elaborarea/dezvoltarea/actualizarea/testarea şi 
implementarea de calificări şi standarde profesionale în 
formarea profesională iniţială;  
- Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/ şi 
implementarea instrumentelor de orientare şi 
consiliere, precum şi servicii conexe; 
-  Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi 
consiliere în învăţământul preuniversitar; 

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului ; 
- Agenţii, structuri, 
şi alte organisme 
aflate în subordinea 
/coordonarea MECI 
şi alte organisme 
publice cu atribuţii 
în domeniul 
educaţiei şi formării 
profesionale 
iniţiale, inclusiv 
asigurarea calităţii 
în învăţământul 
preuniversitar; 
- Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
instituţii afiliate 
/subordonate; 
- Institute/centre de 
cercetare/ 
dezvoltare în 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 

 

Apel de proiecte 
cu depunere 
continuă. 
Lansare apel: 
iunie – iulie 
2011 
Închidere apel: 
iulie – august 
2011 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de mediere 
şcolară, mentorat, servicii de sprijin şi servicii conexe 
pentru elevi cu dizabilităţi, elevi de etnie romă şi din 
mediul rural, persoane aparţinând altor grupuri 
vulnerabile; 
- Formarea şi perfecţionarea personalului din grupurile 
ţintă; 
- Dezvoltarea de curriculum, inclusiv elaborarea de 
material didactic; 
- Activităţi extracurriculare (doar în ceea ce priveşte 
educaţia nonformală şi informală, inclusiv acţiuni 
inovatoare; 
- Campanii de conştientizare în vederea creşterii 
participării la educaţie şi formare profesională iniţială;  
- Dezvoltarea şi implementarea 
soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea 
proceselor şi activităţilor educaţionale;  
- Dezvoltare, actualizare şi management de baze de 
date în vederea asigurării şi managementului calităţii în 
învăţământul preuniversitar, inclusiv pentru corelarea 
ofertei de pregătire cu cerinţele pieţei muncii şi 
monitorizarea participării la educaţie, şi conectarea cu 
alte baze de date relevante; 
- Formarea/dezvoltarea de reţele şi parteneriate pentru 
îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale, 
organizarea de seminarii, conferinţe; 
- Organizarea de evenimente pentru informarea, 
conştientizarea, valorificarea şi diseminarea 
informaţiilor;  
- Introducerea unor sesiuni/module specifice de 
formare care au ca tematică egalitatea de gen, de 
şanse, nediscriminarea şi respectul pentru diversitate 
destinate 
grupurilor ţintă; 
- Integrarea principiului dezvoltării durabile în 
instrumentele şi metodologiile, procesele de predare şi 
instruire şi activităţile dezvoltate;  
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale. 

domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale 
iniţiale acreditate; 
- Unităţi de 
învăţământ – şcoli, 
licee, furnizori de 
educaţie şi formare 
profesională iniţială 
(ISCED 0-3), publice 
şi private, din 
reţeaua şcolară 
naţională; 
- Furnizori publici şi 
privaţi de servicii de 
orientare,consiliere, 
mediere şcolară şi 
servicii alternative;  
- Parteneri sociali în 
educaţie; 
- ONG-uri (fundaţii 
şi asociaţii) care 
acţionează în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale iniţiale 
sau conexe; 
- Consorţii cu 
relevanţă în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale 
iniţiale. 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

18 „Universitate 
pentru piaţa 
muncii” 
 
1.2. Calitate în 
învăţământul 
Superior 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea/transpunerea metodologiilor, 
instrumentelor, procedurilor şi mecanismelor de 
asigurare şi management al calităţii, la nivel de instituţie 
de învăţământ superior; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea procedurilor, instrumentelor pentru 
managementul calificărilor şi implementarea Cadrului 
Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel 
de instituţie de învăţământ superior; 
- Definirea şi adaptarea programelor de studii 
universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în 
Învăţământul Superior, inclusiv elaborarea de material 
şi instrumente didactice; 
- Îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi 
bibliotecă în instituţiile de învăţământ superior; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de 
perfecţionare pentru personalul din învăţământul 
superior; 
- Acţiuni pentru extinderea oportunităţilor de învăţare şi 
facilitarea accesului la învăţământul superior, inclusiv 
acţiuni inovatoare; 
- Dezvoltarea şi promovarea programelor de studii 
universitare care susţin dezvoltarea culturii 
antreprenoriale; 
- Introducerea/extinderea utilizării TIC în activităţile de 
predare/învăţare, management şi planificare în 
învăţământul superior, inclusiv e-learning; 
- Dezvoltarea şi implementarea 
soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea 
proceselor şi activităţilor educaţionale; 
- Dezvoltare, actualizare şi management de baze de 
date în vederea asigurării şi managementului calităţii în 
învăţământul superior, inclusiv corelarea şi conectarea 
cu alte baze de date relevante; 
- Realizarea de studii şi analize în vederea definirii 
programelor de studii şi a unei mai bune corelări cu 
nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe 

- MECI; 
- Agenţii, structuri 
aflate în 
coordonarea 
/subordonarea 
MECI şi alte 
organisme publice 
cu atribuţii în 
domeniul 
învăţământului 
superior, inclusiv în 
asigurarea şi 
managementul 
calităţii şi a Cadrului 
Naţional al 
Calificărilor în 
Învăţământul 
Superior; 
- Instituţii de 
învăţământ 
superior acreditate, 
publice şi private; 
- Parteneri sociali 
din învăţământul 
superior; 
- ONG-uri ce 
activează în 
domeniul 
învăţământului 
superior, inclusiv 
asociaţiile 
studenţeşti. 
 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 

- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
Lansare apel: 
octombrie – 
noiembrie 2011 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

cunoaştere; 
- Activităţi de tipul „zilele porţilor deschise”, „zilele 
carierei” în vederea creşterii accesului la învăţământul 
superior şi o mai bună corelare a învăţământului 
superior cu piaţa muncii; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea de reţele, parteneriate şi 
acorduri de cooperare între universităţi, întreprinderi, 
centre de cercetare, la nivel regional, naţional şi 
transnaţional; 
- Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea 
de seminarii, conferinţe în vederea asigurării şi 
managementului calităţii în învăţământul superior; 
- Introducerea unor module/sesiuni de instruire privind 
egalitatea de gen, egalitatea de şanse şi nediscriminarea 
în cadrul programelor de formare dezvoltate şi 
furnizate; 
- Integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul 
instrumentelor, metodologiilor, activităţilor şi 
proceselor din învăţământul superior; 

- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale. 

19 „Carieră în 
educaţie şi 
formare” 
 
1.3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
din educaţie şi 
formare 
 

 Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea de standarde profesionale şi 
ocupaţionale pentru cadrele didactice, formatori şi alte 
categorii de personal din educaţie şi formare; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea metodologiilor, procedurilor şi 
modelelor/ rutelor de carieră pentru cadrele didactice, 
la nivel local, regional; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea metodologiilor, procedurilor şi 
instrumente de management al programelor de 
formare a cadrelor/personalului didactic şi a 
formatorilor; 
- Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare care 
să sprijine dezvoltarea de noi profesii în educaţie; 
- Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare şi 
de perfecţionare pentru personalul din grupurile ţintă, 
inclusiv formare la distanţă şi ”blended learning”; 

- MECI; 
- Agenţii, structuri 
subordonate sau 
aflate în 
coordonarea MECI şi 
alte organisme 
publice cu atribuţii în 
formarea cadrelor 
didactice şi a 
formatorilor, 
asigurarea calităţii şi 
acreditare; 
- Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
structuri afiliate 
/subordonate/ 
coordonate; 
- Consiliul Naţional 
de Formare 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare în 
parteneriat cu companiile pentru personalul din 
grupurile ţintă; 
- Dezvoltarea şi furnizarea de formare iniţială pentru 
cadre didactice şi formatori, inclusiv masterate 
pedagogice şi transdisciplinare; 
- Formarea la locul de muncă şi mentorat pentru 
absolvenţii de universitate debutanţi în cariera 
didactică; 
- Dezvoltarea curriculumului pentru formarea iniţială şi 
continuă a cadrelor didactice, formatorilor, consilierilor, 
mentorilor şi a altor resurse umane din educaţie, 
inclusiv 
dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii; 
- Introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea 
cadrelor didactice şi a formatorilor, inclusiv e-learning; 
- Dezvoltarea şi implementarea 
soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunătăţirea 
în formarea cadrelor didactice şi a formatorilor; 
- Dezvoltare, actualizare şi management de baze de 
date în vederea îmbunătăţirii managementului 
resurselor umane din educaţie şi formare profesională, 
inclusiv 
corelarea şi conectarea cu alte baze de date relevante; 
- Realizarea de studii şi analize în vederea definirii 
programelor de formare dedicate grupurilor ţintă şi a 
unei mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii şi ale 
societăţii bazate pe cunoaştere; 
- Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea 
de seminarii, conferinţe; 
- Dezvoltarea sistemelor de stimulente şi de sprijin 
financiar pentru debutul şi dezvoltarea carierei 
didactice; 
- Introducerea unor sesiuni specifice de formare care au 
ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse şi 
nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea 
durabilă şi protecţia mediului, pentru persoanele din 
grupurile ţintă; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale. 

Profesională a 
Adulţilor; 
- Parteneri sociali 
din educaţie şi 
formare 
profesională; 
- Centre/furnizori 
publici şi privaţi 
acreditaţi/ 
autorizaţi pentru 
formarea 
profesorilor şi a 
formatorilor; 
- Unităţi de 
învăţământ (ISCED 
0-3), publice şi 
private, din reţeaua 
şcolară naţională de 
învăţământ; 
- Universităţi 
publice şi private 
acreditate. 
 

internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

20  „Parteneri în 
formare 
continuă” 
 
1.4. Calitate în 
FPC 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea/actualizarea/descrierea/validarea 
calificărilor profesionale în FPC şi a competenţelor la 
nivel naţional şi sectorial, inclusiv elaborarea şi 
actualizarea termenilor de referinţă pentru definirea 
calificărilor, a standardelor şi pofilelor ocupaţionale, 
precum şi a procedurilor pentru validarea acestora; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea procedurilor, metodologiilor şi 
mecanismelor pentru formarea, evaluarea şi certificarea 
competenţelor şi calificărilor; 
- Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea/ 
implementarea instrumentelor pentru managementul 
CNC; 
- Sprijin pentru comitetele sectoriale, inclusiv formarea 
membrilor acestora, în vederea consolidării capacităţii 
acestora de a se implica activ în asigurarea calităţii în 
FPC; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea metodologiilor şi procedurilor pentru 
validarea/recunoaşterea şi certificarea învăţării 
anterioare; 
- Realizarea analizelor ocupaţionale şi integrarea/ 
transferarea acestora în standardele ocupaţionale, în 
vederea asigurării relevanţei calificărilor; 
- Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/ 
implementarea standardelor ocupaţionale, standardelor 
de pregătire profesională, cu excepţia celor asigurate 
prin învăţământul profesional şi tehnic; 
- Sprijin pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a 
centrelor de validare a achiziţiilor de învăţare anterioare 
dobândite în contexte nonformale şi informale de 
învăţare, inclusiv dezvoltarea personalului acestora; 
- Formarea şi perfecţionarea personalului din grupurile 
ţintă; 
- Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru 
îmbunătăţirea FPC; 
- Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea de baze de 
date, inclusiv privind cererea de FPC şi calificările 

- MECI; 
- MMFPS; 
- Agenţii, structuri 
subordonate sau 
aflate în 
coordonarea 
MECI/MMFPS şi 
alte organisme 
publice cu atribuţii 
în domeniul 
formării 
profesionale 
continue, inclusiv 
asigurarea calităţii 
şi CNC; 
- Consiliul Naţional 
de Formare 
Profesională a 
Adulţilor (CNFPA) – 
Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări (ANC); 
- Centrul Naţional 
de Dezvoltare a 
Învăţământului 
Profesional şi 
Tehnic; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Organizaţii 
sindicale; 
- Patronate; 
- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
Lansare apel: 
iunie – iulie 
2011 
Închidere apel: 
iulie – august 
2011 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

solicitate pe piaţa muncii; 
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe în domeniul asigurării calităţii în FPC; 
- Integrarea principiilor privind egalitatea de gen, 
egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea 
diversităţii şi dezvoltarea durabilă în activităţile şi 
procesele dezvoltate; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale. 

- Centre publice sau 
private de validare/ 
certificare a 
învăţării anterioare. 
 

21  „Programe 
doctorale mai 
bune” 
 
1.5. Programe 
doctorale şi 
postdoctorale în 
sprijinul 
cercetării 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea şi implementarea de noi tehnologii, 
activităţi şi acţiuni inovatoare în cadrul programelor 
doctorale, la nivel de instituţie de învăţământ superior; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea de programe doctorale 
avansate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi 
naţională în vigoare şi cu strategia Lisabona; 
- Dezvoltarea curriculum-ului pentru programe de studii 
doctorale avansate, inclusiv elaborarea de materiale şi 
instrumente didactice; 
- Promovarea programelor doctorale realizate în 
cooperare/co-tutelă cu alte universităţi europene/ 
centre de cercetare; 
- Crearea şi dezvoltarea de reţele, parteneriate şi 
cooperare între universităţi, întreprinderi, centre de 
cercetare la nivel regional, naţional şi european; 
- Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi 
soluţiilor software pentru programele de studii/ 
cercetare doctorale şi post-doctorale; 
- Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de 
date privind programele doctorale şi post doctorale în 
sprijinul cercetării; 
- Schimburi şi abordare integrată a bunelor practici, 
vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe; 
- Introducerea de sesiuni specifice de formare care au 
ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, 
nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea 
durabilă şi protecţia mediului pentru grupurile ţintă; 
- Introducerea unor sesiuni/module specifice privind 
managementul cercetării în programele de pregătire 

- Universităţi 
publice şi private 
acreditate de MECI 
pentru organizarea 
programelor 
doctorale; 
- Şcoli doctorale şi 
graduale; 
- Institute/centre de 
cercetare 
acreditate, inclusiv 
institute de 
cercetare ale 
Academiei 
Române. 

 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru grupurile ţintă; 
- Sprijin pentru întărirea capacităţii de publicare 
ştiinţifică, inclusiv prin analize bibliometrice; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale, 
cu precădere destinate susţinerii caracterului 
interdisciplinar în programele de formare/cercetare 
doctorale şi postdoctorale. 

2 . Corelarea 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu 
piaţa muncii 
 

22 „Învaţă pentru 
cariera ta!” 
 
 2.1. Tranziţia de 
la şcoală la viaţa 
activă 

 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Activităţile de organizare, implementare, monitorizare, 
evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru elevi, 
prevăzute în curriculum-ul obligatoriu, începând cu 
clasa a IX-a inclusiv, pentru toate filierele şi profilurile 
din sistemul naţional de educaţie; 
- Activităţile de organizare, implementare, monitorizare, 
evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru 
studenţi, prevăzute ca obligatorii în planul de 
învăţământ; 
- Activităţile de elaborare, implementare, monitorizare 
şi evaluare a componentei locale a curriculum-ului 
(curriculum în dezvoltare locală - CDL); 
- Activităţile de dezvoltare, implementare, monitorizare 
şi evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională; 
- Activităţile inovatoare care facilitează tranziţia de la 
şcoală la viaţa activă, cuprinzând intervenţii. 
 

- Unităţile de 
învăţământ din 
sistemul naţional de 
învăţământ, în al 
căror plan cadru de 
învăţământ sunt 
prevăzute stagii 
obligatorii de 
pregătire practică a 
elevilor; 
- Instituţii de 
învăţământ 
superior din 
sistemul naţional de 
învăţământ, în al 
căror plan de 
învăţământ sunt 
prevăzute stagii 
obligatorii de 
pregătire practică a 
studenţilor; 
- Angajatori; 
- Asociaţii 
profesionale, 
camere de comerţ 
şi industrie, 
organizaţii 
sindicale, 
organizaţii 
patronale, 
parteneriate, ONG-
uri; 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 
Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
Centrul Naţional 
de Dezvoltare a 
Învăţământului 
Profesional şi 
Tehnic 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Ministerul 
Educaţiei,Cercetării,
Tineretului şi 
Sportului  sau 
structuri/agenţii/ 
organisme 
coordonate; 
- MMFPS sau 
structuri organisme 
coordonate 
acestuia; 
- Furnizori autorizaţi 
de FPC, publici şi 
privaţi, care asigură 
pregătirea pentru 
personalul din 
întreprinderi cu 
atribuţii de tutori 
- Furnizori publici şi 
privaţi acreditaţi de 
orientare şi 
consiliere 
profesională; 
- Institute de 
cercetare cu 
atribuţii în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale şi 
pieţei muncii. 

 
 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 
formare 
profesională” 

 

 75 „Programe de 
mentorat pentru 
tinerii angajaţi” 
 
2.1. Tranziţia de 
la şcoală la viaţa 
activă 
 
NOU !!! 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează 
asistarea tinerilor absolvenţi ai programelor de educaţie 
şi formare profesională iniţială, în vederea adaptării la 
cerinţele specifice primului loc de muncă relevant. 
Asistarea tinerilor absolvenţi se realizează în primele 6 
luni la primul loc de muncă pentru care persoana 
respectivă are încheiat un contract de muncă de cel 
puţin 24 de luni. Asistarea tinerilor absolvenţi se 
realizează prin programe de mentorat, care includ 

Întreprinderea ai 
cărei angajaţi 
participă la 
programe de 
formare 
profesională 
continuă 

 

Minim  
10 000 Euro 
 
Maxim 
2 000 000 Euro 

75% din 
costurile 
eligibile pentru 
formarea 
specifică  
  
40% din 
costurile 
eligibile pentru 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.  
 
Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 coordonarea/ îndrumarea/evaluarea activităţii tinerilor 
angajaţi de către un mentor, consilierea profesională a 
tinerilor angajaţi, formarea tinerilor angajaţi cu privire 
la specificul locului lor de muncă, formarea mentorilor 
pentru eficientizarea programelor de mentorat.  

formarea 
generală. 

 

Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012 

 

pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

 23 „Nu abandona 
şcoala!” 
 
2.2. Prevenirea şi 
corectarea 
părăsirii timpurii 
a şcolii 

 
NOU !!! 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Organizarea campaniilor de creştere a gradului de 
conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii 
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; 
- Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, 
consiliere şi asistenţă educaţională în vederea prevenirii 
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru 
persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru 
familiile acestora); 
- Activităţi de adaptare/dezvoltare a curriculumului din 
învăţământul preşcolar pentru formarea competenţelor 
cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice şi de 
învăţare şi adaptarea acestora la specificul şi nevoile 
preşcolarilor; 
- Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul 
„grădiniţa de familie”; 
- Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea 
metodologiilor şi soluţiilor alternative şi educaţionale în 
vederea pregătirii pentru debutul şcolar; 
- Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de 
consiliere pentru părinţi pentru a înţelege importanţa 
educaţiei şi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în 
educaţia copiilor; 
- Identificarea/detectarea/analiza/remedierea 
problemelor de sănătate care pot afecta dezvoltarea 
mentală, socială şi viitorul parcurs educaţional şi 
profesional al populaţiei şcolare, în special în 
învăţământul preşcolar şi primar; 
- Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de 
tipul şcoală-comunitate-părinţi şi realizarea de activităţi 
educaţionale integrate, în parteneriat, pentru 
prevenirea 
abandonului şi părăsirii timpurii a şcolii, în special în 
învăţământul preşcolar şi secundar superior; 

- Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineretul
ui şi Sportului  
(MECI); 
- Agenţii, structuri 
subordonate sau 
aflate în 
coordonarea MECI şi 
alte entităţi publice 
cu atribuţii în 
domeniul 
îmbunătăţirii 
accesului la educaţie 
şi prevenirea şi 
corectarea 
fenomenului de 
părăsire timpurie a 
şcolii; 
- Inspectorate 
şcolare judeţene şi 
structuri afiliate/ 
subordonate/ 
coordonate 
 (ex. Centre 
judeţene pentru 
resurse şi asistenţă 
educaţională, 
Centre judeţene 
pentru asistenţă 
psiho- pedagogică); 
- Institute/centre de 
cercetare/ 
dezvoltare  în 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 

- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Data estimată a 
lansării 
decembrie 2011 
– ianuarie 2012. 
 
Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 
Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării,Tineret
ului şi Sportului  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie; 
- Crearea şi dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor între 
şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, servicii sociale 
şi de sănătate etc. în vederea prevenirii fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în educaţie a 
celor care au părăsit timpuriu şcoala; 
- Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie 
remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea 
lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională, îndrumare etc.); 
- Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „şcoală 
după şcoală” (în special cursuri de alfabetizare şi de 
formare a abilităţilor numerice etc.); 
- Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală de vară 
/duminică” şi de grădiniţă, în special pentru persoanele 
aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora; 
- Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „a 
doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor 
de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei 
care părăsesc timpuriu/abandonează şcoala, inclusiv 
pentru populaţia adultă; 
- Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor şi 
sondajelor în domeniul părăsirii timpurii a şcolii, ratei 
scăzute de participare la educaţie şi pentru a sprijini 
creşterea flexibilităţii în educaţia de tip „a doua şansă”; 
- Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi 
instrumentelor inovatoare ce se adresează celor care 
părăsesc timpuriu şcoala; 
- Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi 
informale pentru cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii 
şi pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează 
şcoala; 
- Sprijin pentru formarea profesorilor şi a formatorilor şi 
a altor categorii de personal care lucrează cu persoane 
cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu cei care părăsesc 
timpuriu şcoala şi populaţia adultă în educaţia de tipul 
„a doua şansă”; 
- Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea 
şi promovarea abilităţilor sociale în scopul facilitării 

domeniul educaţiei; 
- ONG–uri ce 
activează în 
domeniul educaţiei, 
incluziunii sociale, 
îmbunătăţirii 
situaţiei grupurilor 
vulnerabile în 
educaţie şi conexe; 
- Unităţi de 
învăţământ (ISCED 
0-3) publice şi 
private din reţeaua 
şcolară naţională; 
- Furnizori acreditaţi 
de orientare şi 
consiliere şcolară, 
publici şi privaţi; 
- Organizaţii 
sindicale şi 
patronate;  
- Instituţii de cult; 
- APL. 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu şcoala şi 
a populaţiei adulte în educaţia de tip „a doua şansă”; 
- Schimb şi transfer de bune practici, vizite de studiu, 
organizarea de seminarii, conferinţe; 
- Introducerea de sesiuni de formare specifică privind 
egalitatea de gen, egalitatea de şansă, nediscriminarea 
şi respectul diversităţii; 
- Dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare 
TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile ţintă; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale 
pentru prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 
şcolii. 

 24 „Continuă să 
te califici!” 
 
2.3.  Acces şi 
participare la 
formare 
profesională 
continuă 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijin pentru angajaţi, în vederea calificării/ 
recalificării prin: participare la programe FPC, 
desfăşurate în România sau în UE; validarea rezultatelor 
învăţării anterioare dobândite în alte contexte decât 
cele formale; certificarea rezultatelor învăţării 
dobândite în cadrul programelor FPC; informare cu 
privire la oportunităţile de calificare a persoanelor 
angajate; activităţi de acompaniere a membrilor 
familiilor acestora, membri dependenţi de servicii 
sociale, în perioada în care angajatul participă la 
programe FPC; 
- Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi 
evaluare a programelor FPC 
A. Sprijin pentru furnizorii de FPC: autorizare în vederea 
furnizării de programe de formare profesională 
continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea 
angajaţilor din sectoarele economice eligibile; elaborare 
programe de formare profesională continuă pentru 
calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele 
economice eligibile; elaborarea materialelor-suport 
pentru învăţare, pentru programele de formare 
profesională implementate; furnizare programe de 
formare profesională continuă pentru calificarea şi /sau 
recalificarea angajaţilor din sectoarele economice 
eligibile; formare persoane implicate în elaborarea şi / 
sau implementarea programelor FPC; parteneriat 

- Furnizori autorizaţi 
pentru FPC, publici 
şi privaţi, în vederea 
furnizării de FPC; 
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/ 
Coordonate 
acestuia; 
- Consiliul Naţional 
pentru Formarea 
Profesională a 
Adulţilor; 
- Centre autorizate 
de Evaluare şi 
Certificare a 
competenţelor 
profesionale; 
- Furnizori  
acreditaţi, publici şi 
privaţi, de orientare 
şi consiliere în 
carieră; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

 
Data estimată a 
lansării 
decembrie 2011 
– ianuarie  2012 
 
Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 
Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
Naţional 
Centrul Naţional 
de Dezvoltare a 
Învăţământului 
Profesional şi 
Tehnic 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru FPC; schimb de experienţă şi diseminare de bune 
practici cu privire la FPC a angajaţilor. 
B. Alte activităţi: monitorizarea desfăşurării 
programelor FPC; evaluarea programe FPC; formare 
tutori desemnaţi de întreprinderi pentru sprijinirea 
stagiilor de pregătire practică parte a programelor de 
FPC 
- Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi 
evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională a angajaţilor; elaborare materiale-suport 
pentru activitatea de consiliere şi orientare 
profesională; furnizare servicii de informare, consiliere 
şi orientare profesională; formare consilieri pentru 
activităţi specifice de orientare şi consiliere profesională 
a angajaţilor, în vederea creşterii accesului şi a 
participării la programe relevante de formare 
profesională continuă; schimb de experienţă şi 
diseminare de bune practici în consiliere şi orientare 
profesională; campanii de promovare a beneficiilor 
participării la programe FPC pentru calificare completă. 

cu personalitate 
juridică; 
- Organizaţii 
sindicale şi 
patronate; 
- Camere de comerţ 
şi industrie; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- Consorţii 
Regionale şi 
Comitete Locale 
pentru Dezvoltarea 
Parteneriatului 
Social. 

www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 
formare 
profesională” 

 
 

76 „Calificarea/ 
recalificarea 
angajaţilor 
proprii” 
 
2.3. Acces şi 
participare la 
formare 
profesională 
continuă 
 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează: 
- sprijin pentru actualizarea strategiilor /planurilor de 
dezvoltare a resurselor umane din întreprinderile care 
solicită ajutor de stat; 
- formarea profesională continuă a angajaţilor în 
vederea calificării/ recalificării acestora; 
- măsuri de sprijin pentru participarea angajaţilor la 
programe de calificare/ recalificare, cum ar fi: 
activităţi de acompaniere a membrilor familiilor 
acestora, membri dependenţi de servicii sociale  – în 
perioada în care angajatul participă la programele de 
formare. 

Întreprinderea ai 
cărei angajaţi 
participă la 
programe de 
formare 
profesională 
continuă 

 

Minim  
10 000 Euro 
 
Maxim 
2 000 000 Euro 

75% din 
costurile 
eligibile pentru 
formarea 
specifică 
  
 40% din 
costurile 
eligibile pentru 
formarea 
generală. 

 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 30 
octombrie 
2009. 
 
Publicarea spre 
consultare 
publică 
a Ghidului 
Solicitantului – 
Condiţii 
Specifice: 
27.01.2012. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/


 

70 

 

 
Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3.  Creşterea 
adaptabilităţii 
lucrătorilor şi 
întreprinderilor 

25-32 
„Antreprenoriatul
, o alternativă de 
carieră în 
Regiunea Sud 
Muntenia” 
 
3.1. Promovarea 
culturii 
antreprenoriale 

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de 
informare şi conştientizare privind oportunităţile 
existente în vederea încurajării antreprenoriatului; 
- Organizarea de seminarii în cadrul instituţiilor de 
educaţie şi formare profesională şi în întreprinderi 
pentru a promova cultura antreprenorială, cu accent pe 
oportunităţile de dezvoltare în noile domenii de 
ocupare; 
- Activităţi de diseminare pentru a promova 
antreprenoriatul din perspectiva dezvoltării 
durabile, precum conştientizarea asupra aspectelor 
referitoare la prevenirea poluării şi protecţia mediului 
înconjurător etc; 
- Sprijin pentru realizarea analizelor şi studiilor privind 
dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale în activităţi 
noi în sectoarele productive privind, în special, 
domeniile noi de ocupare şi dezvoltare economică şi 
sectoarele emergente, precum sectorul turistic durabil; 
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare şi analiză în 
vederea conectării resurselor şi serviciilor existente, cu 
scopul de a sprijini iniţierea de noi afaceri; 
- Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate 
pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, 
cercetări de piaţă şi analize privind cererea în mediul de 
afaceri; 
- Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente 
pentru a sprijini demararea activităţilor unei afaceri, 
antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu; 
- Promovarea activităţilor dedicate implementării 
intervenţiilor pilot privind schemele de ajutoare şi 
stimulente financiare, precum vouchere tehnologice şi 
pentru formare profesională pentru persoanele care 
iniţiază o afacere şi pentru întreprinzători; 
- Activităţi de formare profesională pentru a sprijini şi 
susţine reorganizarea IMM-urilor, în sprijinul inovaţiilor 
de natură tehnologică şi organizaţională, pentru 
dezvoltarea sectoarelor inovatoare; 
- Asistenţă acordată IMM-urilor în vederea reorganizării 

- Întreprinderi; 
- Universităţi 
publice şi private 
acreditate; 
- Ministerul Culturii, 
Cultelor şi 
Patrimoniului 
Naţional şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul ocupării, 
pieţei muncii şi 
incluziunii sociale; 
- Furnizori autorizaţi 
de FPC, publici şi 
privaţi; 
- Centre sau 
institute de 
cercetare cu 
atribuţii specifice în 
domeniul 
promovării şi 
dezvoltării 
antreprenoriatului; 
- Organismele şi 
agenţiile aflate în 
coordonarea/ 
subordonate MECI 
şi MMFPS sau 
structurile 
teritoriale ale 
acestora; 
- Organizaţii 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Regiunea Sud 
Muntenia 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

afacerilor şi studierii noilor structuri organizatorice; 
- Activităţi de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea 
cererii de competenţe necesare pentru creşterea 
competitivităţii lor în raport cu piaţa de referinţă şi 
dinamica economiei locale; 
- Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin 
pentru iniţierea afacerilor, formare profesională, 
activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul 
iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu; 
- Activităţi de formare profesională şi asistenţă pentru 
crearea şi consolidarea noilor întreprinderi; 
- Asistenţă în afaceri oferită companiilor nou înfiinţate 
de către companiile cu experienţă sau de către experţi 
specializaţi, cu posibilitatea transferării poveştilor de 
succes şi a bunelor practici naţionale sau europene; 
- Activităţi de actualizare a calificărilor/competenţelor 
pentru angajaţii micro-întreprinderilor şi ai IMM-urilor 
dedicate dobândirii de noi competenţe cu scopul de a 
garanta diseminarea inovării, o eficienţă organizaţională 
mai mare şi corelarea cu cerinţele pieţei; 
- Activităţi de formare profesională dezvoltate pentru 
asociaţii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice; 
- Activităţi de formare profesională şi consiliere/tutoriat 
cu scopul facilitării interacţiunii între universităţi, centre 
de afaceri şi cercetare, cu accent pe diseminarea 
expertizei în tehnologiile eco-inovatoare şi transferul 
bunelor practici în domeniul energiei şi mediului; 
- Activităţi de formare profesională în vederea 
dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi 
antreprenoriat (mediu, cultură, societate 
informaţională, servicii personale/individualizate etc.); 
- Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi 
ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul 
proiectelor de tip spin-off; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale 
în vederea promovării culturii antreprenoriale. 

sindicale şi 
patronate; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- APL; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Camere de comerţ 
şi industrie; 
- ONG-uri (asociaţii 
şi fundaţii). 

 

 33-40 
„Adaptabilitate şi 
flexibilitate în 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Sprijinirea metodelor inovatoare de organizare 
flexibilă a muncii, inclusiv noi practici de lucru şi 

- Întreprinderi; 
- Ministerul Culturii, 
Cultelor şi 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Regiunea Sud 
Muntenia” 
 
3.2. Formare 
profesională şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii 

 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
- Furnizarea de formare profesională la locul de muncă 
pentru dezvoltarea competenţelor angajaţilor în scopul 
creşterii calităţii şi productivităţii muncii; 
- Sprijinirea activităţilor şi măsurilor de prevenire a 
bolilor profesionale, de promovare a sănătăţii şi 
securităţii în muncă, cât şi pentru asigurarea unui mediu 
de lucru prietenos şi încurajarea reconcilierii vieţii 
profesionale cu viaţa de familie; 
- Promovarea şi sprijinirea formării profesionale a 
personalului din domeniul managementului sănătăţii şi 
a personalului medical; 
- Campanii de informare şi conştientizare pentru 
schimbarea în mediile de lucru a atitudinilor sociale şi 
stereotipiilor faţă de grupurile vulnerabile; 
- Promovarea formării profesionale în domeniul noilor 
tehnologii, inclusiv TIC, protecţiei mediului şi controlului 
poluării; 
- Promovarea schimburilor de experienţă trans-
naţionale în ceea ce priveşte creşterea adaptabilităţii; 
- Acordarea de certificate de calitate/premii 
întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a 
muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de 
familie a propriilor angajaţi cu activitatea profesională. 
 

Patrimoniului 
Naţional şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi; 
- Organizaţii 
sindicale şi 
organizaţii 
patronale; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Asociaţii 
profesionale şi 
asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- ANOFM şi 
structurile sale 
teritoriale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 

Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
 - Regiunea Sud 
Muntenia 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- ONG-uri; 
- Universităţi 
publice şi private, 
acreditate; 
- Institute de 
Cercetare în 
domeniul educaţiei 
şi formării 
profesionale şi 
pieţei muncii; 
- Ministerul 
Sănătăţii şi 
agenţiile/ 
structurile 
subordonate/ 
coordonate. 

Schema de ajutor de 
stat pentru formare 
profesională 
generală şi specifică 
 
„Bani pentru 
formare 
profesională” 

 
 

 77 „Specializarea 
/perfecţionarea 
angajaţilor 
proprii” 
 
3.2. Formare şi 
sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii 
 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează 
formarea profesională a angajaţilor prin programe de 
perfecţionare, respectiv specializare. 

 

Întreprinderea ai 
cărei angajaţi 
participă la 
programe de 
formare 
profesională 
continuă 

 

Minim  
10 000 Euro 
 
Maxim 
2 000 000 Euro 

75% din 
costurile 
eligibile pentru 
formarea 
specifică  
  
40% din 
costurile 
eligibile pentru 
formarea 
generală. 

 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 30 
octombrie 
2009. 

 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

 78 „Bani pentru 
sănătatea şi 
siguranţa 
salariaţilor” 
 
3.2. Formare şi 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează: 
- asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă; 
- prevenirea bolilor profesionale; 
- informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă; 
- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor 

Întreprinderea care 
îmbunătăţeste 
condiţiile de 
sănătate şi 
securitate la locul 
de muncă 

Minim  
10 000 Euro 
 
Valoarea 
maximă a 
finanţării 

Intensitatea 
maximă a 
ajutorului 
acordat prin 
schema de 
ajutor de 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 30 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

sprijin pentru 
întreprinderi şi 
angajaţi pentru 
promovarea 
adaptabilităţii 
 

necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 

 acordate 
reprezintă 
echivalentul în 
lei a 200.000 de 
euro pentru o 
întreprindere 
(100.000 euro 
în cazul 
întreprinderilor 
care activează 
în sectorul 
transporturilor) 
pe durata a 3  
exerciţii fiscale 
(anul fiscal în 
curs şi 2 ani 
precedenţi). 

minimis poate 
ajunge până la 
100% din 
costurile 
eligibile. 

 

octombrie 
2009. 

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

 „Parteneriat 
pentru ocupare” 
 
3.3. Dezvoltarea 
parteneriatului şi 
încurajarea 
iniţiativelor 
pentru parteneri 
sociali şi 
societatea civilă 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează: 
- Cercetări, studii şi sondaje, planificare strategică prin 
implicarea actorilor locali pentru dezvoltarea economică 
locală; 
- Formare profesională, asistenţă, schimb de bune 
practici pentru creşterea capacităţii şi competenţelor 
pentru a realiza analize asupra legislaţiei actuale şi de a 
dezvolta propuneri de modificări; 
- Cercetări, studii, analize, inclusiv analize sociale, 
programe de formare profesională, dezvoltarea 
codurilor de conduită, creşterea conştientizării şi 
schimb de bune practici pentru a promova şi 
implementa conceptul de Responsabilitate Socială a 
Întreprinderilor în societatea şi în mediul de afaceri din 
România; 
- Promovarea şi susţinerea iniţiativelor comune de 
soluţionare a problemelor la nivel local în domeniul 
dezvoltării economice durabile, al ocupării şi al 
incluziunii sociale; 
- Organizarea seminariilor şi conferinţelor privind piaţa 
muncii şi ocuparea, campanii de conştientizare, 
dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului 

- Parteneri sociali 
reprezentativi la 
nivel naţional/ 
regional/local; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- ONG-uri; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 

Maxim 
1 849 999 Lei 
 
Minim 
185 000 Lei   
 

2% pentru 
persoane juridice 
de drept public 
 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial 
 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 29 august 
2009. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional  
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

 
 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

social şi a parteneriatelor la nivel local, regional, 
naţional şi sectorial şi pentru susţinerea iniţiativelor 
pentru dezvoltarea responsabilităţii civice şi facilitarea 
accesului la informaţiile de interes public; 
- Activităţi de consolidare a structurilor sectoriale; 
- Sprijin pentru partenerii sociali în scopul dezvoltării şi 
implementării planurilor de acţiune pentru ocupare şi 
incluziune socială; 
- Activităţi de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor 
pentru membrii partenerilor sociali; 
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor 
sociali şi consolidarea serviciilor destinate membrilor 
acestora prin activităţi de promovare a interesului de a 
deveni membru, printre partenerii sociali şi organizaţiile 
societăţii civile; 
- Sprijin pentru partenerii sociali şi pentru 
parteneriatele regionale/locale în vederea dezvoltării şi 
implicării active în reţele, precum şi consolidării 
legăturilor între diferitele niveluri de dialog civic şi social 
la nivel naţional şi european; 
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor 
sociali pentru implementarea standardelor şi 
certificărilor; 
- Sprijin acordat ONG-urilor pentru consolidarea 
cooperării cu autorităţile publice naţionale şi locale în 
vederea promovării incluziunii sociale, serviciilor de 
voluntariat şi caritate; 
- Activităţi de formare profesională pentru facilitarea 
transferului de competenţe în rândul partenerilor sociali 
şi al reprezentanţilor societăţii civile în corelaţie cu 
descentralizarea administraţiei publice; 
- Informare şi consiliere cuprinzând aspecte din 
domeniul pieţei muncii, incluziunii sociale şi egalităţii de 
şanse pentru stimularea rolului partenerilor sociali şi 
societăţii civile; 
- Activităţi de monitorizare desfăşurate de partenerii 
sociali şi ONG-uri în vederea responsabilizării 
instituţiilor publice şi creşterii participării cetăţenilor; 
- Informare, formare profesională şi servicii de 

domeniul pieţei 
muncii şi incluziunii 
sociale; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Asociaţii ale 
fermierilor şi 
meseriaşilor. 
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

consiliere, centre resurse pentru partenerii sociali şi 
ONG-uri avându-se în vedere necesităţile acestora; 
- Formare profesională a partenerilor sociali şi ONG-
urilor privind mecanismele accesului la informaţii de 
interes public, participarea la luarea deciziilor şi 
negocieri în dialogul civic şi social; 
- Vizite de studiu şi schimb de bune practici şi expertiză 
în vederea dezvoltării şi menţinerii parteneriatelor; 
- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale 
pentru promovarea parteneriatelor şi încurajarea 
iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă; 
- Activităţi de promovare şi alte intervenţii specifice 
privind diseminarea pe scară largă a beneficiilor 
ocupării formale şi combaterii muncii la negru. 

4. Modernizarea 
Serviciului Public de 
Ocupare 

42 „Servicii de 
ocupare 
eficiente”  
 
4.1. Întărirea 
capacităţii SPO 
pentru furnizarea 
serviciilor de 
ocupare 

 

Activităţile eligibile sunt activităţile care vizează: 
- Dezvoltarea metodelor/instrumentelor/serviciilor/ 
programelor de implementare a măsurilor active de 
ocupare, incluzând informare şi consiliere; 
- Implementarea activităţilor care vizează consolidarea 
capacităţii SPO de a furniza servicii de ocupare a forţei 
de muncă; 
- Dezvoltarea şi implementarea metodelor/ 
instrumentelor pentru monitorizarea şi evaluarea 
măsurilor active de ocupare şi a impactului acestora pe 
piaţa muncii la nivel local, regional şi naţional;  
- Dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi 
instrumentelor pentru consolidarea capacităţii de 
prognoză şi planificare în domeniul ocupării; 
- Dezvoltarea şi implementarea de noi soluţii 
organizaţionale orientate spre creşterea calităţii şi 
eficienţei serviciilor de ocupare furnizate; 
- Elaborarea/implementarea/monitorizarea planurilor 
individuale de acţiune; 
- Elaborarea şi implementarea metodelor specifice, 
inclusiv inovatoare de recrutare şi plasare a forţei de 
muncă în concordanţă cu cerinţele angajatorilor; 
- Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi 
tehnicilor specifice pentru creşterea calităţii serviciilor 
de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de 

- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
- Unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea 
ANOFM. 

 

Maxim 
20.941.500 lei 
 
Minim  
2.094.150  lei  
 

Contribuţia 
solicitantului 
este de 25%. 

 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen - ultimul 
termen limită 
pentru 
depunerea de 
proiecte a fost 
15 decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Organism 
Intermediar  
- Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fseromania.
ro 
www.fse.anofm.r
o 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

locuri de muncă, la nivel local, regional, naţional şi 
transnaţional; 
- Identificarea, elaborarea, transferul de cunoştinţe şi 
implementarea de tehnici, metode, metodologii şi 
instrumente în vederea furnizării serviciilor SPO; 
- Elaborarea şi implementarea unor tehnici şi 
instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de 
consiliere personalizată; 
- Dezvoltarea şi implementarea serviciilor de tip „self-
service” pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor 
clienţilor SPO; 
- Dezvoltarea unor tehnici şi instrumente inovatoare 
pentru îmbunătăţirea capacităţii SPO de a evalua 
potenţialul profesional al şomerilor; 
- Îmbunătăţirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv 
micro-întreprinderilor, în vederea prevenirii şomajului; 
- Identificarea şi implementarea standardelor şi 
procedurilor internaţionale aplicabile serviciilor 
furnizate de SPO; 
- Schimbul de date între structurile SPO, dezvoltarea de 
reţele software, schimb şi implementare de bune 
practici şi modalităţi de îndeplinire a funcţiilor şi de 
furnizare a serviciilor; 
- Identificarea, implementarea şi schimbul de bune 
practici şi expertiză cu Serviciile Publice de Ocupare din 
statele membre ale UE. 

43 „Specialişti în 
ocupare” 
 
4.2. Formarea 
personalului 
propriu al SPO 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a 
personalului SPO, în special prin activităţi de 
diagnosticare a necesarului de pregătire, dezvoltarea şi 
implementarea planurilor şi programelor de formare 
profesională; 
- Realizarea studiilor şi analizelor pentru colectarea 
informaţiilor privind cererea de competenţe şi nevoile 
specifice de formare profesională a personalului propriu 
SPO; 
- Dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea 
strategiei de formare profesională continuă a 
personalului SPO şi a programelor de formare; 

- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
- Unităţile cu 
personalitate 
juridică din 
subordinea 
ANOFM. 

 

Maxim 
20.941.500 lei 
 
Minim  
2.094.150  lei  
 

Contribuţia 
solicitantului 
este de 25%. 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
- Agenţia 
Naţională pentru 
Ocuparea Forţei 
de Muncă 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Îmbunătăţirea capacităţii centrelor proprii de formare 
profesională în vederea furnizării serviciilor profesionale 
de formare pentru personalul SPO (precum formarea 
unor grupuri de formatori, dezvoltarea cursurilor 
personalizate de formare pentru formatori etc.); 
- Promovarea schimbului de experienţă şi a bunelor 
practici privind sistemul de formare profesională SPO; 
- Activităţi de calificare, recalificare, specializare şi 
perfecţionare pentru asigurarea calităţii serviciilor de 
ocupare oferite; 
- Organizarea cursurilor de formare profesională pentru 
personalul SPO implicat în furnizarea serviciilor de 
ocupare; 
- Specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii 
competenţelor personale şi profesionale ale 
personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de 
ocupare personalizate şi specializate pentru persoane 
cu dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii; 
- Formare specifică pentru implementarea noilor forme 
de organizare şi management; 
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor 
angajaţilor SPO în utilizarea şi implementarea 
instrumentelor de monitorizarea a măsurilor active de 
ocupare; 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.fseromania.
ro 
www.fse.anofm.r
o 

5.  Promovarea 
măsurilor active de 
ocupare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44-51   „Fii activ 
pe piaţa muncii în 
Regiunea Sud 
Muntenia!” 
 
5.1. Dezvoltarea 
şi implementarea 
măsurilor active 
de ocupare 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Activităţi pentru facilitarea accesului la informaţii 
relevante privind piaţa muncii pentru grupurile ţintă; 
- Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea 
planurilor individuale de mediere şi organizarea 
burselor de locuri de muncă, care să includă: informaţii 
privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de 
ocupare a acestora; corelarea ofertei cu cererea de pe 
piaţa muncii, inclusiv prin utilizarea TIC; preselecţia 
candidaţilor în conformitate cu cerinţele locurilor de 
muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, 
aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora; 
- Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere 
profesională individuală sau în grup, care să 
includă: informare privind piaţa muncii şi evoluţia 

- Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi; 
- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi 
structurile sale 
teritoriale; 
- Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
- Instituţii şi 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim 
 185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

În data de  
21.09.2010, 
orele 10:00, s-a 
închis cererea 
de propuneri de 
proiecte de 
grant CPP nr. 
101 - 
„Dezvoltarea şi 
implementarea 
măsurilor active 
de ocupare în 
regiunea Sud 
Muntenia”. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar  
- Regiunea Sud 
Muntenia  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocupaţiilor; stabilirea traseului profesional; evaluarea şi 
autoevaluarea personalităţii în vederea orientării 
profesionale; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă; instruire în 
metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi 
prezentare la interviuri în vederea ocupării; 
- Furnizarea programelor de formare profesională, la 
locul de muncă sau în afara locului de muncă, care să 
asigure creşterea şi diversificarea competenţelor 
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe 
piaţa muncii; 
- Activităţi care conduc la consolidarea încrederii în sine 
şi la motivarea persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă în vederea integrării active pe piaţa muncii; 
- Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de informare şi 
consiliere profesională personalizate în funcţie de 
specificul grupului ţintă, incluzând aspecte privind 
egalitatea de şanse şi de gen şi respectarea diversităţii; 
- Activităţi pentru promovarea sistemelor duale de 
finanţare pentru ocuparea tinerilor prin corelarea 
formării profesionale cu practica în întreprinderi; 
- Activităţi pentru stimularea mobilităţii geografice şi 
ocupaţionale, inclusiv prime de încadrare/instalare; 
- Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea 
persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea 
integrării/reintegrării pe piaţa muncii, inclusiv campanii 
de conştientizare şi informare; 
- Servicii de consiliere şi formare profesională pentru 
dezvoltarea capacităţii persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă de a se auto-organiza, inclusiv organizarea 
job-cluburilor, în vederea facilitării accesului la ocupare; 
- Furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă, 
inclusiv stimulente financiare, pentru începerea unei 
activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 
care să includă servicii juridice, de marketing,financiare, 
metode şi tehnici eficiente de management şi alte 
servicii de consultanţă; 
- Formare profesională, inclusiv prin tehnici şi metode 

organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Camere de Comerţ 
şi Industrie; 
- Întreprinderi; 
- ONG-uri; 
- APL; 
- Institute de 
cercetare în 
domeniul pieţei 
muncii; 
- Patronate şi 
organizaţii 
sindicale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică. 
 
 

internet: 
www.fseromania.
ro 
www.fsesudmunt
enia.ro 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.fsesudmuntenia.ro/
http://www.fsesudmuntenia.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile 
pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau 
schimbarea calificărilor, respectiv iniţiere, calificare, 
recalificare, perfecţionare şi specializare;  
- Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere 
profesională şi plasare la locul de muncă, prin 
implementarea planurilor individuale de acţiune, 
adresate în special persoanelor ameninţate de 
pierderea locului de muncă şi şomerilor de lungă 
durată; 
- Sprijin pentru programele inovatoare, în special 
programele inovatoare privind combaterea şomajului 
de lungă durată, şi activităţi interregionale şi 
transnaţionale. 

Schema de ajutor de 
minimis pentru 
asigurarea sănătăţii 
şi securităţii la locul 
de muncă 
 
„Bani pentru 
sănătatea şi 
siguranţa 
salariaţilor” 
 

 

 73 „Sprijin 
financiar pentru 
ocupare” 
 

 5.1. Dezvoltarea şi 
 implementarea     
măsurilor active 
 de ocupare 

 

Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a 
lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea 
costurilor suplimentare generate de încadrarea în 
muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de muncă la cerinţele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 

 

Întreprinderea care 
angajează lucrătorii 
defavorizaţi, 
lucrătorii extrem de 
defavorizaţi 
şi/sau lucrătorii cu 
handicap 

 

Minim  
10 000 Euro 
 
Maxim 
2 000 000 Euro 

 Lucrător 
defavorizat - 
50% din 
costurile 
salariale pentru 
primele 12 luni 
după angajare 
 
Lucrător extrem 
de defavorizat - 
50% din 
costurile 
salariale pentru 
primele 24 luni 
după angajare 
 
Lucrător cu 
handicap - 75% 
din costurile 
salariale pentru 
primele 24 luni 
după angajare 
- 100% din 
costurile 
suplimentare 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 30 
octombrie 
2009. 

 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

generate de 
încadrarea în 
muncă a 
lucrătorilor cu 
handicap 

 83 „Mediul rural 
– oportunităţi de 
ocupare” 
 
5.2. Promovarea 
sustenabilităţii pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane 
şi ocuparea forţei 
de muncă 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Activităţi de cercetare şi studii de teren privind situaţia 
actuală a şomajului şi a persoanelor ocupate în 
agricultura de subzistenţă în zonele rurale;  
- Activităţi de cercetare şi studii de teren privind 
identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale 
diferitelor grupuri ţintă din zonele rurale; 
- Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de 
informare şi conştientizare în şcolile din zonele rurale 
privind oportunităţile de educaţie şi formare 
profesională şi de ocupare în domeniile non-agricole; 
- Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de 
informare şi conştientizare privind oportunităţile de 
ocupare în domenii non-agricole pentru persoanele 
ocupate în agricultura de subzistenţă; 
- Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de 
conştientizare, motivare, informare şi consiliere pentru 
persoanele din mediul rural implicate în activităţi non–
agricole; 
- Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de 
conştientizare în rândul angajaţilor şi angajatorilor din 
mediul rural în vederea combaterii muncii nedeclarate 
şi respectării diversităţii la locul de muncă; 
- Promovarea campaniilor pentru mobilitatea 
ocupaţională, sectorială şi geografică a forţei de muncă 
din mediul rural; 
- Dezvoltarea şi implementarea programelor şi 
campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale în 
mediul rural; 
- Promovarea şi acordarea de sprijin pentru revitalizarea 
şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale; 
- Promovarea campaniilor de protecţie a mediului în 
zonele rurale, a unui mod de viaţă sănătos, creşterea 
conştientizării asupra efectelor nocive ale tutunului, 

- Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
- ANOFM şi 
structurile sale 
teritoriale; 
- APL-uri; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor  
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- MMFPS şi structuri 
subordonate de 
acesta; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
pieţei muncii; 
- Ministerul 
Sănătăţii şi 
structurile/ agenţiile 
subordonate/ 
coordonate; 
- Organizaţii 
sindicale; 
- Furnizori publici şi 
privaţi de FPC 

Maxim 
2.134.895,73 lei 
 
Minim 
213.490 lei   

14,06% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate în 
subordine sau în 
coordonare 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora; 
 
2% pentru 
persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial 
 
5% pentru 
persoane juridice 
de drept privat cu 
scop patrimonial. 
 

În data de 08 
noiembrie  
2010 s-a lansat 

linia de 
finanţare 
pentru 
proiectele de 
grant aferente 
DMI 5.2. 
În data 09 
noiembrie 
2010, ora 
08:00, s-a închis 
cererea de 
propuneri de 
proiecte. 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Organism 
Intermediar 
Naţional 
- nu se aplică 
 
8 Organisme 
Intermediare 
regionale în 
fiecare regiune de 
dezvoltare  
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 
 
 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
http://www.posdru.edu.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

alcoolului etc; 
- Activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea 
unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 
afaceri în mediul rural; 
- Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere 
profesională, consiliere în carieră, consiliere pentru 
dezvoltarea personală şi alte tipuri de servicii de sprijin; 
- Evaluarea competenţelor dobândite în contexte 
informale şi/sau nonformale pentru persoanele din 
mediul rural; 
- Furnizarea programelor de formare profesională, cu 
excepţia formării în scopul calificării sau recalificării 
angajaţilor din mediul rural, pentru îmbunătăţirea 
abilităţilor şi competenţelor necesare pe piaţa muncii; 
- Furnizarea programelor de formare profesională 
pentru persoanele ocupate în agricultura de 
subzistenţă, în sectoarele non-agricole unde există 
oportunităţi pe piaţa muncii locală sau regională; 
- Furnizarea de programe de formare profesională care 
să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi 
securităţii la locul de muncă; 
- Programe de formare profesională pentru manageri şi 
specialişti în managementul resurselor umane din 
mediul rural; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională pentru dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul 
rural; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională în vederea dezvoltării competenţelor care 
să permită forţei de muncă din mediul rural să 
beneficieze de oportunităţile oferite de managementul 
şi protecţia mediului înconjurător; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor de servicii şi 
operatori de dezvoltare a resurselor umane în mediul 
rural; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor 
pentru facilitarea schimbului şi integrării bunelor 
practici; 

autorizaţi; 
- ONG-uri; 
- Patronate; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Institute de 
cercetare şi 
dezvoltare.  
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Furnizarea serviciilor de ocupare precum activităţi de 
informare, creşterea conştientizării, orientare, 
consiliere, activităţi motivaţionale, sprijin în găsirea unui 
loc de muncă, burse de locuri de muncă, job-cluburi 
organizate în zonele rurale; 
- Sprijin pentru membrii de familie dependenţi; 
- Suport pentru elaborarea şi implementarea strategiilor 
integrate pentru dezvoltarea iniţiativelor locale în 
zonele rurale; 
- Sprijin pentru măsuri inovatoare, interregionale şi 
transnaţionale şi dezvoltarea mijloacelor şi 
mecanismelor de creştere a numărului persoanelor din 
mediul rural active din punct de vedere economic. 

Schema de ajutor de 
stat pentru 
ocuparea forţei de 
muncă 
 
„Bani pentru 
completarea 
echipei” 
 
 

74 „Sprijin 
financiar pentru 
ocuparea 
persoanelor din 
mediul rural” 
 
5.2. Promovarea 
sustenabilităţii pe 
termen lung a 
zonelor rurale în 
ceea ce priveşte 
dezvoltarea 
resurselor umane 
şi ocuparea forţei 
de muncă 

Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor 
sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a 
lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea 
costurilor suplimentare generate de încadrarea în 
muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de muncă la cerinţele specifice lucrătorilor cu 
handicap. 

 

Întreprinderea care 
angajează lucrătorii 
defavorizaţi, 
lucrătorii extrem de 
defavorizaţi 
şi/sau lucrătorii cu 
handicap 

 

Minim  
10 000 Euro 
 
Maxim 
2 000 000 Euro 

Lucrător 
defavorizat -
50% din 
costurile 
salariale pentru 
primele 12 luni 
după angajare 
 
Lucrător extrem 
de defavorizat - 
50% din 
costurile 
salariale pentru 
primele 24 luni 
după angajare 
 
Lucrător cu 
handicap - 75% 
din costurile 
salariale pentru 
primele 24 luni 
după angajare 
- 100% din 
costurile 
suplimentare 
generate de 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 30 
octombrie 
2009. 

 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

încadrarea în 
muncă a 
lucrătorilor cu 
handicap 

6. Promovarea 
incluziunii sociale 
 

53 „Economie 
socială şi 
solidaritate” 
 
6.1. Dezvoltarea 
economiei sociale 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Cercetări, studii şi analize, seminarii, conferinţe, 
grupuri de lucru, publicaţii în domeniul economiei 
sociale, incluzând aspecte juridice, de reglementare şi 
ale politicilor publice, noi idei de afaceri şi abilităţi 
necesare în economia socială; 
- Activităţi de cercetare şi promovare a unor măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte nevoile persoanelor supuse 
riscului de excluziune socială sau excluse social şi ale 
comunităţilor defavorizate, cum ar fi cercetări, studii şi 
analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, 
publicaţii, activităţi de conştientizare şi intervenţii pilot; 
- Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare 
temporară sau formare la locul de muncă, crearea unor 
locuri de muncă permanente pentru persoanele 
dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională, inclusiv dezvoltarea competenţelor de 
utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 
- Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi 
consiliere profesională, asistenţă, mentorat, tutorat, 
orientare profesională, consiliere psihologică, consiliere 
psihiatrică, medierea locurilor de muncă; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
pentru managerii întreprinderilor sociale şi pentru 
specialiştii implicaţi în economia socială, în vederea 
dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare, 
cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, marketing şi vânzări, management 
financiar etc.; 
- Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare 
pentru formatorii din economia socială; 
- Activităţi care să conducă la promovarea 
responsabilizării şi implicării comunităţilor în procesul 
incluziunii sociale în vederea consolidării capacităţii 

- ONG-uri ; 
- Cooperative de 
credit, de consum şi 
de producţie; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- MMFPS şi 
structuri/agenţii 
coordonate/ 
subordonate 
acestuia; 
- Ministerul Culturii, 
Cultelor şi 
Patrimoniului 
Naţional şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 
- Agenţia Naţională 
Antidrog; 
- Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului 
de Persoane; 
- Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul incluziunii 

Maxim 
2.147.145,71 
Lei 
 
Minim  
214.715 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 

- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă, 
conform 
principiului 
„primul venit, 
primul servit”. 
Lansare apel: 
ianuarie 2011 
Închidere apel: 
18.01.2011 
 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
 
Organism 
Intermediar  
- nu se aplică 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
 

 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

comunităţii de furnizare a suportului social, revitalizării 
vecinătăţii şi protecţiei mediului, mobilizării grupurilor 
dezavantajate; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor, organizaţiilor tip 
„umbrelă” şi centrelor de resurse pentru structurile 
economiei sociale; 
- Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, 
formare profesională, consiliere etc. în sprijinul 
managerilor şi întreprinderilor economiei sociale; 
- Campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos, 
prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, conştientizarea 
necesităţii controalelor medicale regulate; 
- Activităţi de marketing, precum organizarea de târguri 
şi expoziţii, realizarea cercetărilor de piaţă; 
- Evenimente de informare la nivel naţional, regional şi 
local privind aspecte ale economiei sociale; 
- Înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi şi 
cooperative ale economiei sociale; 
- Promovarea şi dezvoltarea activităţilor în parteneriat, 
între organizaţii orientate spre profit şi organizaţii non 
profit în vederea dezvoltării economiei sociale; 
- Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii 
sociale şi economiei sociale, între actori regionali/locali, 
naţionali şi transnaţionali din domeniul economiei 
sociale; 
- Activităţi de formare profesională şi de consolidare a 
capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de 
sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta 
să înfiinţeze întreprinderi sociale şi să beneficieze de 
oportunităţile nou create; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională care să includă aspecte privind egalitatea 
de şanse şi de gen, nediscriminare şi acceptarea 
diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului; 
- Dezvoltarea şi promovarea activităţilor integrate, care 
să cuprindă informare, consiliere, formare, planificarea 
unei afaceri şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri, 
pentru dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor, 
organizaţiilor şi cooperativelor sociale nou create; 

sociale; 
- Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Organizaţii 
sindicale; 
- Patronate; 
- Culte şi asociaţii 
religioase; 
- Furnizori de FPC 
autorizaţi; 
- Furnizori de 
servicii sociale; 
- Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
- Întreprinderi 
implicate în 
economia socială; 
- APL; 
- Institute de 
cercetare. 
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare 
care stimulează implicarea în viaţa comunităţii a 
persoanelor excluse social; 
- Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi 
personalizate dedicate integrării sociale a imigranţilor, 
inclusiv cursuri de limbă română, aspecte legislative etc. 

54 „Schimb de 
bune practici” 
 
6.4. Iniţiative 
transnaţionale 
pentru o piaţă 
incluzivă a muncii 

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Proiecte transnaţionale orientate spre dezvoltarea 
resurselor umane în cadrul politicilor şi practicilor de 
incluziune socială; 
- Stabilirea parteneriatelor la nivel european în 
domeniul dezvoltării resurselor umane şi incluziunii 
sociale; 
- Dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi 
instrumente pentru combaterea discriminării şi a 
inegalităţilor; 
- Schimbul de experienţă şi transferul de expertiză legat 
de metodologiile de succes dezvoltate pentru 
incluziunea socială, inclusiv mentorat; 
- Schimb de informaţii, pregătire şi stagii de practică în 
instituţii relevante pe piaţa muncii şi în domeniul 
politicilor sociale; 
- Diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori 
implicaţi în combaterea discriminării; 
- Participarea şi colaborarea cu reţelele tematice 
europene şi naţionale, inclusiv organizarea şi 
participarea la grupuri de lucru, evenimente, seminarii 
şi conferinţe în domeniul dezvoltării resurselor umane şi 
incluziunii sociale; 
- Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de 
practică, pentru identificarea celor mai bune modalităţi 
de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor 
umane; 
- Schimb de bune practici şi transfer de expertiză privind 
incluziunea şi ocuparea şomerilor, în special a şomerilor 
de lungă durată; 
- Identificarea bunelor practici şi schimbul de experienţă 
privind adaptarea formării profesionale la noile 
tehnologii; 

- ONG-uri; 
- MMFPS şi 
agenţii/structuri 
coordonate/ 
subordonate 
acestuia; 
- AM POS DRU şi 
organismele 
intermediare POS 
DRU; 
- Agenţii/instituţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în 
domeniul pieţei 
muncii şi incluziunii 
sociale; 
- Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă; 
- Consiliul Naţional 
pentru Formarea 
Profesională a 
Adulţilor; 
- Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 
- Furnizori de FPC 
autorizaţi, publici şi 
privaţi; 
- Furnizori de 
servicii sociale 

Maxim 
1.849.999 Lei 
 
Minim  
185.000 Lei  
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
public; 
 

- 2% persoane 
juridice de drept 
privat fără scop 
patrimonial; 
 
- 5% persoane 
juridice de drept 
privat cu scop 
patrimonial. 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
decembrie 
2008. 

Autoritatea de 
Management  
Ministerul Muncii, 
Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
 
Organism 
Intermediar  
- nu se aplică 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.fseromania.
ro 
www.posdru.edu.
ro 

http://www.fseromania.ro/
http://www.fseromania.ro/
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Axa prioritară 

Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Dezvoltarea şi susţinerea programelor comune pentru 
promovarea ocupării; 
- Studii şi cercetări comparative la nivel european 
privind aspectele incluziunii sociale şi integrării pe piaţa 
muncii; 
- Stimularea şi susţinerea inovării prin schimbul de 
experienţe şi bune practici şi de cercetare într-o nouă 
abordare. 
 

publici şi privaţi; 
- Furnizori de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forţei de 
muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi; 
- APL; 
- Institute de 
cercetare în 
domeniul pieţei 
muncii şi incluziunii 
sociale; 
 - Organizaţii 
sindicale şi 
patronate; 
- Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Asociaţii 
profesionale; 
- Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 
- Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 
- Universităţi 
publice şi private, 
acreditate. 
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4. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL  DE  MEDIU 2007-2013 
 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Extinderea şi 
modernizarea 
sistemelor de apă  şi 
apă uzată 

1.1. Extinderea şi 
modernizarea 
sistemelor de apă  
şi apă uzată 

 Se finanţează proiecte care vizează: 
- Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea, 
staţiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de 
apă şi a surselor de apă potabilă; 
- Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea 
reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, 
inclusiv branşamentele amplasate în domeniul public, 
precum şi construcţiile civile aferente reţelei; 
- Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea 
reţelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv  racordurile 
amplasate în domeniul public, precum şi construcţiile 
civile aferente reţelei; 
- Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea 
staţiilor de epurare a apei uzate (inclusiv treapta 
terţiară); 
- Construcţia, reabilitarea, modernizarea facilităţilor de 
tratare a nămolului din staţiile de epurare a apei uzate; 
- Construcţia/ reconstrucţia clădirilor conexe 
dimensionate în conformitate cu normele în vigoare 
(standarde, STAS-uri); 
- Demolări şi lucrări aferente asupra drumurilor publice, 
atunci când sunt determinate de investiţii de 
infrastructură de apă, cu condiţia să fie necesare ca 
rezultat imediat al lucrărilor de excavare asupra 
drumului. Structurile demolate trebuie reconstruite şi 
aduse la stadiul iniţial; 
- Construirea/ reabilitarea/ extinderea/ modernizarea 
sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv de 
contorizare a consumului de apă, de analiză şi evaluare a 
stadiului calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane, echipamente de laborator, echipamente de 
detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de 
întreţinere a sistemelor; 
- Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiilor, a 
celorlalte faze de proiectare, a documentaţiilor pentru 

Operator Regional - 
societate 
comercială pe 
acţiuni cu capital 
integral al unităţilor 
administrativ 
teritoriale membre 
ale unei asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară 
care asigură 
implementarea 
proiectelor de 
investiţii de interes 
regional specifice 
infrastructurii 
tehnico-edilitare 
aferente serviciilor 
de utilităţi publice, 
promovate de 
unităţile 
administrativ-
teritoriale asociate. 

98% 
Maxim 85% 
(aproximativ 2.8 
miliarde euro) şi 
15 % buget de 
stat si local 
TOTAL: 3,3 
miliarde euro 

2% Depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect. Se 
finanţează 
proiecte 
majore. 

Autoritatea de 
Management - 
Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor  
 
Organismele 
Intermediare 
sunt organizate la 
nivelul celor 8 
regiuni de 
dezvoltare în 
cadrul Agenţiilor 
de Protecţie a 
Mediului. 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet:  
www.mmediu.ro 
 
 

http://www.mmediu.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

achiziţii, consultanţă pentru management, şi supervizare 
necesare implementării proiectelor; 
- Publicaţiile proiectelor. 

2. Dezvoltarea 
sistemelor de 
management 
integrat al 
deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor 
contaminate istoric 

2.1. Dezvoltarea  
sistemelor 
integrate de 
management al 
deşeurilor şi 
extinderea 
infrastructurii de 
management al 
deşeurilor 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare 
selectivă ; 
- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi 
reciclare; 
- Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor; 
- Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de 
eliminare a deşeurilor municipale; 
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde 
este cazul; 
- Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile 
periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite din 
echipamente electrice şi electronice, etc.) şi alte tipuri 
specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi 
demolări, etc.); 
- Închiderea depozitelor neconforme; 
- Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, 
management şi supervizare, publicitate şi campanii de 
conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea 
selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea) 
îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi 
contractarea  operatorilor de servicii de salubritate. 

Consiliile Judeţene Maxim  
80-98% 

Minim 2 % Depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect. Se 
finanţează 
proiecte majore 
şi nemajore. 

Autoritatea de 
Management - 
Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor. 
 
Organismele 
Intermediare 
sunt organizate la 
nivelul celor 8 
regiuni de 
dezvoltare în 
cadrul Agenţiilor 
de Protecţie a 
Mediului. 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet:  
www.mmediu.ro 
 
 

 2.2. Reabilitarea 
zonelor poluate 
istoric 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin utilizarea 
măsurilor adecvate pentru categorii specifice de situri 
contaminate; 
- Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte, studii 
de opţiune, management şi supervizare şi publicitate. 

Autorităţile locale 
care au în 
proprietate situri 
contaminate 

Maxim 
80-98% 

Minim 2% Apel de proiect 
cu depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect. 

http://www.mediu.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3. Reducerea 
poluării şi 
minimizarea 
efectelor 
schimbărilor 
climatice prin 
reabilitarea 
sistemelor de 
încălzire urbană, 
vizând atingerea 
ţintelor de eficienţă 
energetică în zonele 
prioritare 
identificate 

 
 

 Se finanţează proiecte care vizează: 
- Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) 
pentru reducerea emisiilor SO2, NOx şi pulberi;  
- Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare; 
- Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă 
neconforme; 
- Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a 
căldurii (inclusiv reproiectarea reţelelor dacă acest lucru 
este justificat din raţiuni de cost –eficienţă); 
- Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului, 
elaborarea studiilor de opţiuni, managementul, 
supervizarea lucrărilor şi publicitatea proiectului, inclusiv 
campanii de conştientizare a publicului; 
- Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor. 

Aria de acoperire a 
proiectului este la 
nivel de 
municipalitate. 

95% (50% din 
FC + 45% de la 
bugetul de stat) 

Minim 5% din 
costurile 
eligibile 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect. 

Autoritatea de 
Management - 
Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor.  
 
Organismele 
Intermediare 
sunt organizate la 
nivelul celor 8 
regiuni de 
dezvoltare în 
cadrul Agenţiilor 
de Protecţie a 
Mediului. 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet:  
www.mmediu.ro 

4. Implementarea 
Sistemelor Adecvate 
de Management 
pentru Protecţia 
Naturii 
 

4.1. Dezvoltarea 
infrastructurii şi a 
planurilor de 
management în 
vederea 
protejării 
biodiversităţii şi 
Natura 2000 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a 
schemelor de management al ariilor naturale protejate şi 
alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor 
concrete de investiţii sau conservare); 
- Pregătirea sau revizuirea planurilor de management 
pentru ariile naturale protejate;  
- Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere, baze de 
date; 
- Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru 
monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar/naţional;  
- Elaborarea planurilor de supraveghere a siturilor 
protejate (planuri pentru servicii de pază şi prevenire 
riscuri la inundaţii, incendii etc.);  
- Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată 
spre protecţia şi gestionarea mediului în siturile 
protejate; 
- Marcaje, poteci, platforme de observare şi centre de 
vizitare (inclusiv achiziţionare de echipamente specifice 
activităţilor de management, monitorizare şi 
supraveghere a ariilor naturale protejate) etc.; 

- Administratorii şi 
custozii ariilor 
naturale protejate 
care au 
personalitate 
juridică proprie; 
- APM-uri, ARPM-
uri;  
- ANPM, MMDD – 
Direcţia Protecţia 
Naturii, 
Biodiversitate şi 
Biosecuritate; 
- Autorităţi publice 
locale (Consilii 
locale reprezentate 
prin Primar, Consilii 
Judeţene având ca 
reprezentant legal 
Preşedintele CJ); 
- Organizaţii 
neguvernamentale, 

80% (FEDR) 
pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile aflate 
în subordine 
sau în 
coordonare 
finanţate 
intregral din 
bugetele 
acestora 
• 100% (80% 
FEDR + 20% 

20% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat, bugetului 
asigurărilor 
sociale de 
stat şi ai 
bugetelor 
fondurilor 
speciale şi 
entităţile 
aflate în 
subordine sau 
în coordonare 
finanţate 
integral din 
bugetele 
acestora 
• 0% pentru 
celelalte 

Sesiunea a IV-a 
este în 
desfăşurare. 
 

http://www.mediu.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
conservare favorabilă a habitatelor în ariile naturale 
protejate; 
- Lucrări de refacere a habitatelor naturale, reconstrucţie 
ecologică, refacerea conectivităţii pentru asigurarea 
dispersiei populaţiilor, măsuri pentru crearea 
infrastructurii specifice managementului şi monitorizării 
habitatelor, achiziţionare echipamente specifice etc. 
- Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
conservare favorabilă a speciilor; 
- Acţiuni de regenerare a speciilor de floră şi faună pe 
cale de dispariţie, măsuri privind speciile străine 
invazive, implementarea de măsuri pentru 
managementul şi monitorizarea speciilor de interes 
comunitar/naţional, achiziţionarea echipamentelor 
specifice acestor activităţi etc. ; 
- Activităţi de consultare, conştientizare şi informare; 
- Pregătirea materialelor de informare şi publicitate a 
activităţilor din cadrul proiectului, organizarea 
campaniilor de informare şi conştientizare, publicarea 
rezultatelor consultărilor, crearea şi menţinerea 
paginilor de internet, etc. 
- Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii 
instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale 
protejate; 
- Organizare seminarii, grupuri de lucru, documentaţie 
pentru instruire şi creşterea capacităţii instituţionale 
etc.; 
- Suport pentru autorităţile de mediu cu responsabilităţi 
în dezvoltarea şi monitorizarea ariilor naturale protejate 
(studii, crearea de baze de date, sisteme de raportare, 
dotare cu echipamente specifice de monitorizare şi 
control potrivit atribuţiilor etc.). 

Asociaţii şi Fundaţii, 
care să aibă 
prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii 
de protecţie a 
mediului şi/sau 
protecţia naturii şi 
care să fie 
constituite în 
conformitate cu 
prevederile 
Ordonanţei 
guvernului nr. 
26/2000 cu privire 
la asociaţii şi 
fundaţii cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, inclusiv 
filiale ale 
asociaţiilor şi 
fundaţiilor 
internaţionale 
înregistrate în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare 
în România; 
- Institute de 
cercetare, 
Universităţi şi 
Muzee. 

buget de stat) 
pentru 
celelalte 
categorii de 
beneficiari 

categorii de 
beneficiari 

5. Implementarea 
infrastructurii 
adecvate de 
prevenire a 
riscurilor naturale în 

5.1. Protecţia 
împotriva 
inundaţiilor 

  
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi 
reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor: 
- Lucrări de amenajări/regularizări de albie; 
- Construirea de ziduri de sprijin; 
- Lucrări de consolidări de mal; 

Solicitantul eligibil 
este ANAR, 
instituţie publică de 
interes naţional, 
organizată conform 

Maxim 80% Maxim 20% Depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect. 

Autoritatea de 
Management - 
Ministerul 
Mediului şi 
Pădurilor. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

zonele  de risc
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reabilitări/construcţii lacuri de acumulare şi alte 
investiţii conexe pentru întreţinere şi siguranţa în 
exploatare; 
- Diguri de apărare împotriva inundaţiilor, derivaţii 
interbazinale, prize de apă şi alte investiţii conexe pentru 
întreţinere şi siguranţă în exploatare; 
- Lucrări de renaturare, reabilitare zone umede, 
asigurarea conectivităţii laterale; 
- Construirea şi dezafectarea de drumuri de acces 
temporar şi/sau de exploatare; 
- Reabilitări/construcţii de cantoane hidrotehnice şi alte 
construcţii asimilate; 
- Reabilitări/construcţii de canale staţii de pompare şi 
conducte pentru derivare de debite; 
- Staţii şi instalaţii ale reţelei naţionale de observaţii şi 
măsurători hidrologice şi hidrogeologice, precum şi ale 
reţelei de observaţii şi măsurători meteorologice 
specifice gospodăririi apelor; 
- Lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio 
(voce-date), studii de audibilitate, sisteme de alarmare 
aval de baraje; 
- Asistenţă tehnică pentru management, supervizare şi 
publicitate; 
- Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor, 
planuri şi măsuri, inclusiv informare publică şi instruire în 
domeniul reducerii riscurilor: întocmirea hărţilor cu 
limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de risc 
natural la nivelul localităţilor unde sunt promovate 
lucrări de investiţii şi revizuire a Planurilor de apărare 
împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice 
din administrare, a celor locale judeţene şi pe bazine 
hidrografice (funcţie de aria şi importanţa lucrării), cu 
prezentare inclusiv în format electronic (baze de date, 
GIS, imagini raster, procesare texte, tehnologii web); 
- Stabilirea unui program pentru informarea şi 
participarea publicului în procesul luării de decizii; 
- Instruire în domeniul reducerii riscurilor; 

HG 1176/2005 
privind statutul de 
organizare şi 
funcţionare a 
Administraţiei 
Naţionale "Apele 
Romane". 
 

Organismele 
Intermediare 
sunt organizate la 
nivelul celor 8 
regiuni de 
dezvoltare în 
cadrul Agenţiilor 
de Protecţie a 
Mediului. 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet:  
www.mmediu.ro 
 
 

http://www.mediu.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
5.2. Reducerea 
eroziunii costiere 

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de 
eroziune: 
- Lucrări de înnisipare a plajelor; 
- Reabilitarea structurilor sparge-val detaşate existente; 
- Construirea de jetele pentru reţinerea nisipului; 
- Construirea de diguri submerse şi emerse, epiuri şi de 
stabilizare a plajei; 
- Construirea de recife artificiale; 
- Reabilitarea digurilor existente; 
- Construirea şi dezafectarea de drumuri şi căi de acces 
temporar şi/sau de exploatare; 
- Planuri de management al riscului şi de monitorizare; 
- Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, 
management, supervizare şi publicitate. 

Administraţia 
Naţională Apele 
Române - beneficiar 
unic 

85% 15% Depunere 
continuă 
proiect cu 
proiect 

Autoritatea de 
Management: 
Ministerul 
Mediului si 
Pădurilor. 
 
Organismele 
Intermediar: sunt 
organizate la 
nivelul celor 8 
regiuni, 
subordonate 
MMP. 
 
Pentru mai multe 
informaţii 
accesaţi site-ul: 
www.mmediu.ro 
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5. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  DE  TRANSPORT  2007-2013 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Modernizarea şi 
dezvoltarea axelor 
prioritare TEN-T în 
scopul dezvoltării 
unui sistem durabil 
de transport şi 
integrării acestuia în 
reţelele de 
transport ale UE  

1.1. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere de-a 
lungul Axei 
Prioritare TEN-T 7 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a 
lungul Axei Prioritare TEN-T 7; 
- Pregătirea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 
rutiere de-a lungul Axei  TEN-T 7; 
- Pregătirea proiectelor de investiţii în infrastructura 
rutieră de pe traseul Axei TEN-T 7; 
- Supervizarea proiectelor de investiţii în infrastructura 
rutieră de pe traseul Axei TEN-T 7; 
- Lucrări de modernizare a drumurilor naţionale, 
construcţia variantelor ocolitoare şi a autostrăzilor pe 
traseul Axei TEN-T 7; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
investiţii în infrastructura rutieră de pe traseul Axei TEN-T 
7 (altele decât cele pentru pregătirea şi supervizarea 
proiectelor). 

Compania 
Naţională de 
Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale 
din România (CN 
ADNR SA). 

 

Nu se aplică. 
 
 

 

0 % 
 

Apel de proiecte 
cu depunere 
continuă.  
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 

1.2. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
feroviare de-a 
lungul Axei 
Prioritare Ten-T 
22  

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de investiţii în infrastructura 
feroviară de pe traseul Axei TEN-T 22; 
- Supervizarea proiectelor de investiţii în infrastructura 
feroviară de pe traseul Axei TEN-T 22; 
- Lucrări de modernizare /(re)construcţie a infrastructurii 
feroviare de pe traseul Axei TENT 22; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
investiţii în infrastructura feroviară de pe traseul Axei TEN-
T 22 (altele decât cele pentru pregătirea şi supervizarea 
proiectelor). 

Compania 
Naţională de Căi 
Ferate CFR S.A. 
(CNCF “CFR” S.A.). 
 

Nu se aplică.  
 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 – 
2013 este de  
1.775.194.266 
Euro. 

 

0 % 
 

Apel de proiecte 
cu depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie  2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 

http://www.mt.ro/
http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.3. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport naval 
de-a lungul Axei 
Prioritare TEN-T 
18 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre pe traseul Axei TEN-T 18; 
- Supervizarea proiectelor de îmbunătăţire a condiţiilor 
de navigaţie pe Dunăre pe traseul Axei TEN-T 18; 
- Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe 
traseul Axei TEN-T 18; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe 
traseul Axei TEN-T 18 (altele decât cele pentru 
pregătirea şi supervizarea proiectelor). 

R.A. Administraţia 
Fluvială a Dunării de 
Jos Galaţi 
- Gruparea 
Europeană de 
Cooperare 
Teritorială Româno-
bulgară (GECT). 
 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 – 
2013 este de 
228.936.764 
Euro. 

0 % 
 

Apel de proiecte 
cu depunere 
continuă.  
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
www.mt.ro 

2. Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
naţionale de 
transport în afara 
axelor  TEN-T în 
scopul dezvoltării 
unui sistem naţional 
durabil de transport 

2.1. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere naţionale 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de modernizare/dezvoltare a 
infrastructurii rutiere naţionale situate în afara Axei TEN-
T 7; 
- Supervizarea proiectelor de modernizare/ dezvoltare a 
infrastructurii rutiere naţionale situate în afara Axei TEN-
T 7; 
- Lucrări de construcţii de modernizare/dezvoltare a 
infrastructurii rutiere naţionale situate în afara Axei TEN-
T 7; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
modernizare/ dezvoltare a infrastructurii rutiere 
naţionale situate în afara Axei TEN-T 7 (altele decât cele 
pentru pregătirea şi supervizarea proiectelor). 

Compania 
Naţională de 
Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale 
din România (CN 
ADNR S.A.). 

 

Nu se aplică.  
 
 
Pentru acest 
domeniu de 
intervenţie, 
alocarea 
financiară în 
perioada 2008 - 
2013 este de 
508.476.333 
Euro 

 

0 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă.  

 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 

http://www.mt.ro/
http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2.2. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
feroviare 
naţionale şi a 
serviciilor pentru 
călători 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de investiţii în infrastructura 
feroviară în afara Axei TEN-T 22; 
- Supervizarea proiectelor de investiţii în infrastructura 
feroviară în afara Axei TEN-T 22; 
- Lucrări de construcţie şi de modernizare a podurilor şi 
tunelelor feroviare situate în afara traseului Axei TEN-T 
22; 
- Modernizarea materialului rulant pentru transportul 
feroviar de călători; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
modernizare/ dezvoltare a infrastructurii feroviare 
situate în afara Axei TEN-T 22 (altele decât cele pentru 
pregătirea şi supervizarea proiectelor). 

Compania 
Naţională de Căi 
Ferate “CFR” 
S.A.(CNCF “CFR” 
S.A.) 
- Operatorii 
naţionali de 
transport feroviar 
public de călători. 

 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2008 - 
2013 este de 
634.672.002 
Euro. 

 

0 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 

2.3. 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
porturilor 
dunărene şi 
maritime 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurii portuare; 
- Supervizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurii portuare; 
- Lucrări de construcţie şi modernizare a infrastructurii 
portuare; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
modernizare şi dezvoltare a porturilor (altele decât cele 
pentru pregătirea şi supervizarea proiectelor). 

- Compania 
Naţională 
Administraţia 
Porturilor Maritime 
Constanţa – CN 
APMC S.A. 
- Compania 
Naţională 
Administraţia 
Porturilor Dunării 
Maritime S.A. Galaţi 
– CN APDM S.A. 
- Compania 
Naţională 
Administraţia 
Porturilor Dunării 
Fluviale S.A. Giurgiu 
– CN APDF S.A. 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 - 
2013 este de  
179.645.576 
Euro. 

 

0 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 
  

http://www.mt.ro/
http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2.4.Modernizarea 
şi dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport  aerian 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Pregătirea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare; 
- Supervizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare; 
- Lucrări de construcţie şi modernizare a infrastructurii 
aeroportuare; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
modernizare şi dezvoltare a infrastructurii aeroportuare 
(altele decât cele pentru pregătirea şi supervizarea 
proiectelor). 

Administraţiile 
infrastructurii 
publice 
aeroportuare din 
România. 

 

Nu se aplică. 
 
Valoarea 
maximă 
estimată a 
finanţării 
cheltuielilor 
eligibile în 
perioada 2010 - 
2015 este de 
59.291.471 
Euro. 

0 % 
 

Cerere de 
proiecte cu 
depunere 
continuă până 
la data 
31.12.2013 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mt.ro 

3. Modernizarea 
sectorului de 
transport în scopul 
îmbunătăţirii 
protecţiei mediului, 
a sănătăţii umane şi 
a siguranţei 
pasagerilor 

3.1. Promovarea 
transportului 
inter-modal 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Acţiuni de pregătire a proiectelor de construcţie sau 
modernizare a infrastructurii inter-modale; 
- Supervizarea proiectelor de construcţie sau 
modernizare a infrastructurii inter-modale; 
- Lucrări de construcţie şi modernizare a infrastructurii 
inter-modale; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
infrastructură inter-modală (altele decât cele pentru 
pregătirea şi supervizarea proiectelor). 

Administratori de 
infrastructură inter-
modală. 

 

Nu se aplică. 
 
Valoarea 
maximă 
estimată a 
finanţării 
cheltuielilor 
eligibile în 
perioada 2010 - 
2015 este de 
18.019.383 
Euro. 

0 % 
 

Cerere de 
proiecte cu 
depunere 
continuă până 
la data 
31.12.2013 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe  

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

 
www.mt.ro 
  

http://www.mt.ro/
http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3.2.Îmbunătăţirea 
siguranţei 
traficului pe toate 
modurile de 
transport 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Acţiuni de pregătirea proiectelor de siguranţă a 
traficului; 
- Supervizarea proiectelor de siguranţă a traficului; 
- Lucrări de construcţii şi modernizare a infrastructurii 
destinate siguranţei traficului şi instalării 
echipamentelor/ sistemelor de siguranţă a traficului; 
- Modernizarea siguranţei traficului în transporturi; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de 
siguranţă a traficului (altele decât cele pentru pregătirea 
şi supervizarea proiectelor). 

Compania 
Naţională de Căi 
Ferate „CFR” S.A. 
(CNCF “CFR” S.A.) 
- Compania 
Naţională de 
Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale 
din România (CN 
ADNR S.A.) 
- Autoritatea Navală 
Română (ANR) 
- Compania 
Naţională de 
Administrare a 
Canalelor 
Navigabile (CN ACN 
S.A.) 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 – 
2013 este de   
270.500.132 
Euro. 

 

0 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 

 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013.   

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

 
www.mt.ro 
  

http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3.3. Minimizarea 
efectelor adverse 
ale 
transporturilor 
asupra mediului 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea studiilor pentru reducerea/eliminarea 
efectelor negative asupra mediului cauzate de 
activităţile de transport; 
- Lucrări de construcţie/ instalare a infrastructurii de 
protecţie a mediului faţă de activitatea de transport; 
- Creşterea capacităţii de depoluare pe Dunăre; 
- Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor 
(altele decât pentru pregătirea proiectelor). 

 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
- Compania 
Naţională de Căi 
Ferate CFR S.A. 
(CNCF CFR S.A.) 
- Compania 
Naţională de 
Drumuri şi 
Autostrăzi din 
România (CN ADNR 
S.A.) 
- Compania 
Naţională de 
Administrare a 
Canalelor 
Navigabile (CN ACN 
S.A.) 
- Administraţiile 
portuare dunărene 
(CN APDF S.A. 
Giurgiu, CN APDM 
S.A. Galaţi) 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 – 
2013 este de  
18.313.529 
Euro. 

 

0 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 

 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013.   

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe 
 

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

www.mt.ro 
  

http://www.mt.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

4. Asistenţă tehnică 4.1. Sprijin 
pentru 
managementul, 
implementarea, 
monitorizarea şi 
controlul POST 

Se finanţează proiecte de sprijin pentru managementul, 
implementarea, monitorizarea şi controlul POST. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii - AM 
POST. 

 

Nu se aplică. 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 - 
2013 este 
91.925.337 
Euro. 

25 % 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

 
www.mt.ro 

4.2. Sprijin 
pentru informare 
şi publicitate 
privind POST 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Elaborarea/revizuirea şi implementarea Planului de 
Comunicare; 
- Elaborarea materialelor de informare, pregătirea 
rapoartelor de evaluare pentru POST; 
- Activităţi de informare şi publicitate – organizarea de 
seminarii, pregătirea materialelor de informare, 
dezvoltarea şi actualizarea site-ului web al POST, 
diseminarea materialelor şi broşurilor informative 
pentru public, dar şi pentru potenţialii beneficiari; 
- Evaluarea activităţilor de informare şi publicitate, 
precum şi a rezultatelor obţinute. 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii - AM 
POST. 

 

Nu se aplică. 
 
 
Alocarea 
financiară 
pentru acest 
domeniu de 
intervenţie în 
perioada 2007 - 
2013 este de 
30.658.911 
Euro. 

 

25% 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă.  
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare se 
încadrează între 
12 iulie 2007 şi 
31 decembrie 
2013. 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii -  
Direcţia Generală 
Relaţii Financiare 
Externe  

 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 

 
www.mt.ro 
  

 
 

http://www.mt.ro/
http://www.mt.ro/
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6. PROGRAMUL OPERAŢIONAL  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 2007-2013 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Îmbunătăţiri de 
structură şi proces 
ale managementului 
ciclului de politici 
publice 
 

1.1.Îmbunătăţirea 
procesului de 
luare a deciziilor 
la nivel politico-
administrativ  
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de 
instrumente, metode, standarde, proceduri şi a unui 
cadru instituţional specific unei abordări orientate către 
politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) 
pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a 
politicilor publice în ministerele de linie şi în 
administraţia publică locală; 
 - Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în 
domeniul planificării strategice pentru personalul de 
conducere din administraţia publică centrală şi locală, 
inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale 
precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de 
formare şi de perfecţionare formatori;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea şi/sau 
dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi 
implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile;  
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe, acordarea de premii în domeniul planificării 
strategice, politicilor publice şi implementării 
parteneriatelor;  
- Studii/cercetări, consultanţă şi instruire în domeniul 
planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al 
bugetării pe programe.  

Secretariatul 
General al 
Guvernului 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
Ministerul 
Finanţelor Publice  
Ministerul Justiţiei 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Agenţia Naţională 
de Administrare 
Fiscală 

Maxim 
20.000.000 lei 
 

Minim 15% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

Operaţiunea - Întărirea capacităţii ONG-urilor de a 
susţine reforma în administraţia publică din România 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Instruire, networking  

- Activităţi ce vor avea ca rezultat iniţiative parteneriale 
cu autorităţi publice centrale şi locale  

Organizaţiile 
neguvernamentale 
(ONG) cu activitate 
relevantă în 
domeniul 
administraţiei 

Maxim  
500.000 lei 
Minim 
240.000 lei 
 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Întărirea mecanismelor de consultare cu autorităţile 
publice locale şi centrale  

- Elaborarea unor proceduri de cooperare între 
autorităţile publice şi partenerii sociali  

- Consultanţă şi studii pentru realizarea de 
analize/diagnoze instituţionale şi implementarea 
propunerilor rezultate.  

- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practică în scopul îmbunătăţirii 
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor  

- Auditul proiectului (al activităţilor, al înregistrărilor şi al 
conturilor) realizat de un auditor autorizat (activitate 
obligatorie)  

publice, constituite 
în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 
26/2000 cu privire 
la asociaţii şi 
fundaţii, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

Operaţiunea – Strategii de dezvoltare locală 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Colectarea informaţiilor, analiza şi prelucrarea datelor 
pentru elaborarea situaţiei actuale, diagnoza spaţiului 
(cercetare documentară-bază de date, consultări, 
evaluări, grupuri de lucru, anchete, acţiuni participative);  

- Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare;  

- Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de 
dezvoltare şi operaţionale;  

- Identificarea posibilităţilor de acţiune;  

- Activităţi de consultare publica în vederea elaborării, 
revizuirii unei strategii de dezvoltare locală.  

- Elaborarea de noi strategii de dezvoltare locală;  

- Revizuirea/ actualizarea de strategii de dezvoltare 
locală;  

- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de 
instrumente, metode, standarde, proceduri şi a unui 
cadru instituţional specific unei abordări orientate către 
politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare;  

- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) 
pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a 
strategiilor de dezvoltare locală; 

- Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale;  

- Structurile 
asociative ale 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale;  

- Asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară;  

- ONG-uri cu 
activitate relevantă 
în domeniul 
administraţiei 
publice, în 
parteneriat cu cel 
puţin o autoritate 
publică locală.  

 

Maxim  
860.000 lei 
Minim 
240.000 lei 
 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în 
domeniul planificării strategice pentru personalul de 
conducere din administraţia publică şi locală, inclusiv 
instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum şi 
dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de 
perfecţionare formatori;  

- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea şi/sau 
dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi 
implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile;  

- Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea 
de seminarii, conferinţe, acordarea de premii în 
domeniul planificării strategice, politicilor publice şi 
implementării parteneriatelor;  

- Studii/cercetări, consultanţă şi instruire în domeniul 
planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al 
bugetării pe programe;  

- Elemente de informare şi comunicare.  

1.2. Creşterea 
responsabilizării 
administraţiei 
publice

  

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea de metodologii şi 
instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi 
procedurilor de monitorizare si evaluare de programe;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv elaborarea de curriculum si realizarea de 
materiale didactice) pentru îmbunătăţirea calităţii şi 
frecvenţei raportării performanţelor administraţiei 
centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor 
publice şi către grupurile de cetăţeni;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de 
materiale didactice) în tehnici de măsurare a 
performanţelor şi tehnici de raportare;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
actualizarea şi/sau managementul unei baze de date 
naţionale în vederea colectării, furnizării, analizei şi 
publicării de statistici relevante privind performanţele 
administraţiei publice locale;  

Secretariatul 
General al 
Guvernului 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
Ministerul 
Finanţelor Publice  
Ministerul Justiţiei 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Agenţia Naţională 
de Administrare 
Fiscală 

Maxim 
20.000.000 lei 
 

Minim 15% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
unor metodologii şi a unui cadru instituţional necesar 
extinderii evaluării de politici şi programe la nivelul 
administraţiei centrale şi locale;  
- Instruirea personalului implicat în procesul de colectare 
şi analiză a informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi 
pregătirea de rapoarte, precum şi instruirea personalului 
de conducere care iau decizii pe baza conţinutului 
rapoartelor de activitate;  
- Realizarea de studii / analize în vederea evaluării de 
programe de politici, bazată pe evaluarea eficacităţii şi 
impactului;  
- Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de 
conştientizare în vederea furnizării de informaţii către 
publicul larg în legătură cu activitatea administraţiei 
publice;  
- Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de 
conştientizare în vederea creşterii responsabilizării 
administraţiei publice prin schimburi de bune practici şi 
aplicarea acestora pe scară largă.  

1.3. Îmbunătăţirea 
eficacităţii 
organizaţionale

  

 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă, studii şi instruire pentru realizarea de 
analize/diagnoze instituţionale şi implementarea 
propunerilor rezultate;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
de metodologii, instrumente si proceduri necesare 
pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea 
unor instrumente moderne de management;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
reformelor privind managementul calităţii;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
de metodologii, instrumente si proceduri necesare 
pentru elaborarea şi implementarea unui sistem de 
management al performanţelor resurselor umane;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 

Secretariatul 
General al 
Guvernului 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
Ministerul 
Finanţelor Publice  
Ministerul Justiţiei 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Agenţia Naţională 

Maxim 
20.000.000 lei 
 

Minim 15% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
de metodologii, instrumente si proceduri necesare 
pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii 
personalului din administraţia publică;  
- Consultanţă şi studii pentru elaborarea, actualizarea, 
revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor 
programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare 
managerială a personalului cu funcţii de conducere din 
administraţia publică;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în 
domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar 
fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 
proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc;  
- Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme 
de măsurare a performanţelor organizaţionale 
(indicatori de performanţă);  
-  Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor 
din administraţia publică de creştere a eficienţei 
organizaţionale;  
-  Stagii de practică pentru dezvoltarea capacităţilor 
viitorilor angajaţi din administraţia publică în vederea 
creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea 
activităţilor de mentorat).  

de Administrare 
Fiscală 

Operaţiunea – Module de pregătire în domenii ca 
achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 
proiecte, licitarea şi managementul proiectelor 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire  
(inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) în 
domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar 
fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de 
proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc; 
- Consultanţă şi studii pentru realizarea de 
analize/diagnoze instituţionale şi implementarea 
propunerilor rezultate. 
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 

Ministere (inclusiv 
Instituţiile 
Prefectului); 
Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale; 
Structurile 
asociative ale 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale; 
Asociaţiile de 
dezvoltare 

Maxim 
1.200.000 lei 
Minim 
400.000 lei 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 

http://www.mira.gov.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practică în scopul îmbunătăţirii 
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor. 
 

intercomunitară; 
ONG – uri cu 
activităţi relevante 
în domeniul 
administraţiei 
publice;  
Universităţi. 

http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

Operaţiunea - Elaborarea unor programe 
postuniversitare de dezvoltare managerială a 
personalului cu funcţii de conducere din administraţia 
publică 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă şi studii pentru elaborarea, actualizarea, 
revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor 
programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare 
managerială a personalului cu funcţii de conducere din 
administraţia publică  
- Vizite de studiu/Schimburi de experienţă cu instituţii 
similare  
- Selecţia de participanţi  
- Crearea de cursuri (curricula)  
- Formarea profesorilor în cicluri scurte  
- Reuniuni de coordonare între partenerii din contract  
- Editarea de cursuri, constituirea bazei de documentare  
- Elemente de informare şi comunicare  

Instituţii de 
învăţământ 
superior, din 
România, care sunt 
acreditate în cadrul 
domeniului de 
licenţă „stiinţe 
administrative” şi 
pot organiza 
programe de studii 
universitare şi 
postuniversitare. 
 

Minim 
360.000 lei 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

Operaţiunea - Revizuire de structuri şi implementare de 
instrumente moderne 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanță, studii şi instruire pentru realizarea de 
analize/diagnoze instituționale şi implementarea 
propunerilor rezultate;  
- Consultanță, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
de metodologii, instrumente si proceduri necesare 
pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea 
unor instrumente moderne de management;  
- Consultanță, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
de metodologii, instrumente si proceduri necesare 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale şi 
structurile lor 
asociative  
ONG-uri  
Asociaţiile de 
dezvoltare inter-
comunitară  
 

Maxim 
5.325.000 lei 
Minim 
355.000 lei 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 

http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mira.gov.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru dezvoltarea funcției de management al instruirii 
personalului din administrația publică;  
- Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme 
de măsurare a performanțelor organizaționale 
(indicatori de performanță);  
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferințe pentru dezvoltarea capacităților angajaților 
din administrația publică de creştere a eficienței 
organizaționale;  
- Stagii practică pentru dezvoltarea capacităților viitorilor 
angajați din administrația publică în vederea creşterii a 
eficienței organizaționale (inclusiv dezvoltarea 
activităților de mentorat).  

http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

2. Îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei 
furnizării serviciilor, 
cu accentul pus pe 
procesul de 
descentralizare 

2.1.
 
Sprijin pentru 

procesul de 
descentralizare 
sectorială a 
serviciilor 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în 
planificarea şi coordonarea procesului de 
descentralizare;  
- Studii şi consultanţă pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea procedurilor de 
cooperare între administraţia centrală şi locală şi între 
autorităţile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţă 
socială descentralizate sau alte structuri implicate în 
procesul de descentralizare;  
- Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea 
managementului serviciilor publice;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) 
pentru funcţionarii publici pentru a implementa eficient 
noile servicii descentralizate;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) 
pentru personalul de conducere din spitale şi alte 
instituţii medicale (managerii de spital şi membrii 
consiliilor de administraţie);  
- Studii şi consultanţă pentru evaluarea fazelor pilot ale 
procesului de descentralizare şi implementarea 
recomandărilor evaluărilor;  
- Studii, consultanţă şi instruire pentru optimizarea 

Secretariatul 
General al 
Guvernului 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
Ministerul 
Finanţelor Publice  
Ministerul Justiţiei 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Agenţia Naţională 
de Administrare 
Fiscală 

Maxim 
20.000.000 lei 
 

Minim 15% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 

http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/deconcentrate;  
- Studii şi consultanţă pentru a sprijini iniţiativele de 
descentralizare şi pentru a îmbunătăţi serviciile 
descentralizate;  
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practice.  

Operaţiunea - Optimizarea structurilor pentru noile 
servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei 
sectoare prioritare 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în 
planificarea şi coordonarea procesului de 
descentralizare; 
- Studii şi consultanţă pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea procedurilor de 
cooperare între administraţia centrală şi locală şi între 
autorităţile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţă 
socială descentralizate sau alte structuri implicate în 
procesul de descentralizare; 
- Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea 
managementului serviciilor publice;  
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricula si materiale didactice) 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
pentru a implementa eficient noile servicii 
descentralizate; 
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire 
(inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) 
pentru personalul de conducere din spitale şi alte 
instituţii medicale (managerii de spital şi membrii 
consiliilor de administraţie); 
- Studii, consultanţă şi instruire pentru optimizarea 
structurilor pentru noile servicii descentralizate / 
deconcentrate; 
- Studii, şi consultanţă pentru a sprijini iniţiativele de 
descentralizare şi pentru a îmbunătăţii serviciile 
descentralizate; 

Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale, în 
special Consiliile 
Judeţene; 
Structurile 
asociative ale 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale; 
Asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară; 
Structurile 
deconcentrate ale 
ministerelor 
prioritare; 
Instituţiile 
Prefectului. 
 

Maxim 
1.200.000 lei 
 
Minim 
240.000 lei 

2% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practice. 

2.2. 
Îmbunătăţirea 
calităţii şi 
eficienţei 
furnizării 
serviciilor 
 
 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
testarea, implementarea, revizuirea şi/sau evaluarea 
unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
revizuirea, implementarea şi/sau integrarea de 
instrumente, metode de identificare, măsurare şi 
reducere a barierelor administrative;  
- Studii şi consultanţă pentru elaborarea, actualizarea, 
revizuirea, testarea şi/sau implementarea de 
mecanisme, instrumente, proceduri pentru 
îmbunătăţirea managementului financiar al instituţiilor 
public, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de 
date existente;  
- Studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de 
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;  
- Consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării 
performanţelor serviciilor publice;  
- Studii/analize privind performanţele administraţiei 
publice în furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea 
satisfacţiei cetăţenilor şi benchmarking;  
- Studii şi consultanţă pentru analiza problemelor 
specifice furnizării serviciilor publice în vederea 
simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru 
cetăţeni;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru introducerea, 
dezvoltarea, certificarea, implementarea şi/sau 
menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea, integrarea şi/sau folosirea 
mecanismelor electronice;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, 
actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea 
unor documente cadru privind furnizarea de servicii 
publice;  

Secretariatul 
General al 
Guvernului 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul 
Educaţiei, 
Cercetării, 
Tineretului şi 
Sportului  
Ministerul 
Finanţelor Publice  
Ministerul Justiţiei 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Agenţia Naţională 
de Administrare 
Fiscală 

Maxim 
20.000.000 lei 
 

Minim 15% Linie închisă. Autoritatea de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mira.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

http://www.mira.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practică în îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor;  
- Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care 
gestionează serviciile publice.  

Operaţiunea - Sprijinirea iniţiativelor de reducere a 

duratei de livrare a serviciilor publice 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care 
gestionează serviciile publice  
- Studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de 
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;  
- Implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de 
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;  
- Consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării 
performanţelor serviciilor publice;  
- Studii/analize privind performanţele administraţiei 
publice în furnizarea serviciilor;  
- Studii şi consultanţă pentru analiza problemelor 
specifice furnizării serviciilor publice în vederea 
simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru 
cetăţeni;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea, integrarea şi/sau folosirea 
mecanismelor electronice;  
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii practică în îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor. 

Ministere (inclusiv 
Instituţiile 
Prefectului);  
Autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale;  
Structurile 
asociative ale 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale;  
Asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară;  
Instituţiile 
Prefectului.  
 

Maxim  
1.200.000 lei  
Minim 
240.000 lei 

2% Linie închisă. Autoritate de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mai.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

Operaţiunea - Introducerea şi menţinerea în funcţiune 

a sistemelor de management, inclusiv EMAS 
Se finanţează proiecte care vizează: 
- Consultanţă, studii şi instruire pentru introducerea, 
dezvoltarea, certificarea, implementarea şi/sau 
menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;  
- Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 

Ministere  
Agenţii  
Autorităţile 
administraţiei 
publice locale  
Structurile 
asociative ale 
autorităţilor 

Maxim  
500.000 
Minim 
220.000 

2% Linie îmchisă. Autoritate de 
Management –  
Ministerul 
Administraţiei şi 
Internelor  
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 

http://www.mai.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

implementarea, integrarea şi/sau folosirea 
mecanismelor electronice;  
- Studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de 
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;  
- Consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării 
performanţelor serviciilor publice;  
- Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinţe şi stagii de practică în îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor;  

administraţiei 
publice locale  
Asociaţiile de 
dezvoltare 
intercomunitară 

poate consulta 
paginile de 
internet: 

www.mai.gov.ro 
 
http://www.fond
uriadministratie.r
o/ 
 

 

http://www.mai.gov.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
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7. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ  2007-2013 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Sprijin pentru 
implementarea 
instrumentelor 
structurale şi 
coordonarea 
programelor 

1.1.  Sprijin 
pentru 
managementul şi 
implementarea 
Instrumentelor 
Structurale 

Se finanţează proiecte care vizează:  
 - Revizuirea sistemelor şi procedurilor generale legate de 
anumite domenii ale procesului de management şi 
monitorizare, ale sistemului de certificare şi plăţi, 
precum şi ale celui de control, pe baza punctelor slabe şi 
a necesităţilor identificate la nivelul tuturor programelor 
operaţionale; 
- Dezvoltarea unor standarde şi linii directoare comune 
pentru toate autorităţile de management; 
- Elaborarea şi distribuirea rapoartelor de activităţi şi a 
unor ghiduri cu cele mai bune practici pentru toate 
instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor 
structurale; 
- Elaborarea de analize şi studii referitoare la eficacitatea 
şi eficienţa sistemelor existente în procesul de  
implementare a instrumentelor structurale; 
- Elaborarea de studii privind politicile relevante în 
domeniul instrumentelor structurale şi studii referitoare 
la impactul instrumentelor structurale, precum 
modelarea macroeconomică, conexiunile dintre 
instrumentele structurale şi factorii macro-economici; 
- Furnizarea de asistenţă în procesul de pregătire pentru 
viitoarele intervenţii din instrumentele structurale; 
- Organizarea de evenimente şi activităţi legate de 
schimbul de experienţă atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel european; 
- Organizarea de întâlniri şi evenimente legate de 
aspecte tematice cheie (precum: dezvoltarea durabilă, 
egalitatea de şanse, societatea informaţională, 
dezvoltarea IMM-urilor). 
-  Sprijin pentru elaborarea sau revizuirea unor strategii 
şi planuri care stau la baza accesării instrumentelor 
structurale; 
-  Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de 
creştere; 
- Sprijin pentru asigurarea corelării la nivel regional şi 

- Autoritatea pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale; 
- Direcţia de Analiză 
şi Programare din 
cadrul ACIS; 
- Direcţia 
Coordonare de 
Sistem din cadrul 
ACIS; 
-Direcţia de 
Monitorizare din 
cadrul ACIS  
- Unitatea Centrală 
de Evaluare din 
cadrul Autorităţii 
pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale; 
- Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
- Autoritatea de 
Audit; 
- Autorităţile de 
Management; 
- Organismele 
Intermediare; 
- Agenţiile pentru 
Dezvoltare 
Regională (numai 
pentru proiectele 
privind activitatea 
„Sprijin pentru 
coordonarea 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

- 20% pentru 
beneficiarii 
ordonatori 
de credite ai 
bugetului de 
stat, 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat 
şi ai bugetelor 
fondurilor 
speciale 
- 0% pentru 
celelalte 
categorii de 
beneficiari 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

local a intervenţiilor din Instrumentele Structurale; 
-  Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de 
personal ale instituţiilor publice pentru personalul 
implicat în coordonarea, managementul şi controlul 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune; 
-  Sprijin pentru organizarea desfăşurării de activităţi de 
help desk pentru beneficiarii şi eventuali beneficiari de 
finanţare din instrumente structurale. 
 

strategiei privind 
polii de creştere”); 
-  Instituţiile publice 
implicate în 
coordonarea, 
managementul şi 
controlul Fondurilor 
Structurale şi de 
Coeziune (numai 
pentru proiectele 
privind activitatea 
„Sprijin pentru 
finanţarea parţială a 
cheltuielilor de 
personal ale 
instituţiilor publice 
pentru personalul 
implicat în 
coordonarea, 
managementul şi 
controlul Fondurilor 
Structurale şi de 
Coeziune”); 
-  Autoritatea 
Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 
- Consiliul Naţional 
de Soluţionare a 
Contestaţiilor 
-Ministerul 
Dezvoltării 
regionale si 
Turismului 
-Unitatea pentru 
Coordonarea şi 
Verificarea 
Achiziţiilor publice 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Facilitatea de 
Asistenţă Tehnică 

Lotul 1 : Studii, analize şi cercetări: 
- Studii pentru fundamentarea programării viitoare; 
- Consultanţă pentru realizarea de baze de date (de ex. 
pentru fundamentarea bugetelor - categorii de costuri); 
- Asistenţă pentru realizarea unor manuale generale 
pentru Autorităţile de Management care să ghideze 
elaborarea unor manuale specifice pentru fiecare dintre 
acestea; 
- Studii pentru identificarea tipurilor de intervenţii 
eligibile pentru finanţare sub domeniile majore de 
intervenţie cu o rată scăzută de absorbţie (inclusiv 
elaborarea unor modele standard de proiecte); 
- Analiză comparativă orizontală la nivelul Autorităţilor 
de Management privind funcţiile delegate; 
- Metodologie pentru monitorizarea proiectelor 
generatoare de venituri; 
- Metodologie pentru monitorizarea respectării regulilor 
ajutorului de stat ulterior semnării contractului de 
finanţare. 
Lotul 2 : Asistenţă pentru îmbunătăţirea cadrului de 
implementare a proiectelor finanţate din instrumente 
structurale: 
- Elaborarea de ghiduri pe tipuri de contracte de 
achiziţie; 
- Realizarea/verificarea de documentaţii de atribuire 
pentru proiectele aprobate la finanţare din programele 
operaţionale; 
- Asistenţă pentru interpretarea legislaţiei juridice 
specifice în domeniul achiziţiilor publice (accent asupra 
procedurilor şi regulilor privind contestaţiile); 
- Asistenţă directă şi realizarea unei metodologii pentru 
analiza eligibilităţii cheltuielilor; 
- Suport juridic în interpretarea cadrului legal naţional şi 
comunitar; 
- Suport pentru interpretarea legislaţiei comunitare şi 
naţionale privind ajutorul de stat; 
- Metodologie pentru îmbunătăţirea sistemului de 
management al neregulilor. 
Lotul 3 : Transfer de expertiză 

Solicitanţi eligibili: 
-Autorităţile de 
Management; 
-Autoritatea de 
Audit; 
-Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
-Organismele 
Intermediare; 
-Agenţiile pentru 
Dezvoltare 
Regională; 
-Direcţia de 
Analiză şi 
Programare; 
- Direcţia 
Coordonare de 
Sistem; 
-Direcţia 
Monitorizare; 
-Unitatea Centrală 
de Evaluare; 
-Autoritatea 
Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice; 
-Unitatea pentru 
Coordonarea si 
Verificarea 
Achiziţiilor Publice; 
-Consiliul Naţional 
de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 
-Autorităţi publice 
de la nivel 
regional, local şi 
central; 
-Parteneriate între 

Maxim 420.000 
lei  
Minim  
42.000 lei  
 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă 
 
Iulie 2011 -
Decembrie 
2012 
 

Instituţia 
responsabilă de 
gestionarea 
Facilităţii de 
Asistenţă Tehnică 
este Autoritatea 
pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.poat.ro 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Schimburi de experienţă între instituţii relevante din 
România, sau între instituţii din România şi instituţii 
omologe din State Membre ale Uniunii Europene; 
- Mese rotunde, sesiuni de lucru, conferinţe. 

solicitanţii de mai 
sus. 

 

  1.2.  Evaluare Se finanţează proiecte care vizează:  
- Furnizarea de asistenţă metodologică specifică şi 
organizarea de sesiuni de formare profesională pentru 
persoanele responsabile cu evaluarea din cadrul fiecărui 
AM pentru a le oferi tuturor instrumente comune (de 
exemplu termeni de referinţă comuni, ghiduri de 
evaluare) inclusiv prin participarea la activităţi naţionale 
şi internaţionale de schimb de experienţă specifică 
(vizite de studiu, stagii de pregătire, conferinţe, cursuri, 
ateliere de lucru, seminarii); 
- Furnizarea de formare în domeniul evaluării şi 
organizarea de campanii de conştientizare a utilităţii 
evaluării pentru personalul AM şi OI, precum şi pentru 
persoanele din afara acestor structuri care sunt 
implicate în procesul de evaluare a instrumentelor 
structurale în calitate de factori interesaţi; 
- Furnizarea de asistenţă metodologică şi organizarea de 
sesiuni de instruire pentru personalul din cadrul AM, OI, 
Secretariate Tehnice Comune (STC), precum şi pentru 
potenţiali beneficiari, cu privire la tehnici şi metode de 
evaluarea proiectelor; 
- Furnizarea de asistenţă metodologică cu privire la 
evaluarea proiectelor; 
- Elaborarea rapoartelor de evaluare grupate (meta 
evaluare) la nivel naţional; 
- Publicarea rapoartelor de evaluare, ghidurilor, 
documentelor metodologice şi a altor documente în 
domeniul evaluării, diseminarea rezultatelor evaluării, 
inclusiv prin organizarea de conferinţe, evenimente 
tematice (întâlniri de lucru, mese rotunde, seminarii, 
ateliere de lucru, etc.) şi dezvoltarea şi întreţinerea unei 
pagini web dedicate; 
 - Elaborarea rapoartelor specifice de evaluare pe 
anumite teme; 
- Realizarea de evaluări ex-ante ale PND, CSNR şi POAT 

Unitatea Centrală 
de Evaluare din 
cadrul Autorităţii 
pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

pentru următoarea perioadă de programare; 
 - Realizarea de evaluări continue ale PND, CSNR şi POAT; 
 - Realizarea de evaluări strategice şi ad hoc propuse de 
UCE şi aprobate de CNC sau,după caz, de către CM al 
POAT; 
- Sprijinirea UCE şi a activităţilor derulate de aceasta, 
legate în mod special de grupul de lucru pentru evaluare 
şi comitetele de coordonare pentru evaluare (asigurarea 
de personal, training, costuri administrative legate de 
organizarea întâlnirilor etc.),traducerea materialelor 
bibliografice, etc.), precum şi de iniţiativele de 
conştientizare a utilităţii evaluării. 

  1.3. Formarea 
orizontală în 
domeniul 
gestionării 
programelor / 
proiectelor 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Asigurarea de sprijin pentru grupul de lucru pentru 
coordonarea formării în domeniul managementului 
fondurilor UE; 
- Crearea şi actualizarea bazei de date privind 
planificarea şi monitorizarea formării în domeniul 
managementului fondurilor UE, inclusiv mentenanţa şi 
actualizarea paginii web www. formarestructurale.ro, 
destinată formării; 
 - Organizarea evenimentelor de formare, inclusiv 
formarea de formatori, derularea de sesiuni de formare 
şi elaborarea materialelor suport, precum şi asigurarea 
participării personalului la evenimente de formare în 
domeniul gestionării programelor/proiectelor organizate 
de terţe părţi; 
- Elaborarea rapoartelor privind activităţile de formare şi 
a liniilor directoare conţinând cele mai bune practici; 
- Activităţi de evaluare a impactului formării. 

- Direcţia Asistenţă 
Tehnică din cadrul 
ACIS 
-  Autoritatea de 
Certificare şi Plată 
- Autoritatea de 
Audit 
-  Autoritatea 
Naţională pentru 
Reglementarea şi 
Monitorizarea 
Achiziţiilor 
Publice 
-Unitatea pentru 
Coordonarea şi 
Verificarea 
Achiziţiilor publice 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 
 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  

  1.4. 
Funcţionarea 
Autorităţii de 
Management 
pentru POAT, a 
ACIS, a Autorităţii 
de Certificare şi 
Plată şi a 
Autorităţii de 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Angajarea de personal contractual în cadrul ACIS, al AM 
POAT, al Autorităţii de Certificare şi Plată şi al Autorităţii 
de Audit pentru sprijinirea funcţionării acestora în 
sistemul de gestionare şi control al instrumentelor 
structurale; 
- Activităţile ACIS, ale Autorităţii de Certificare şi Plată, şi 
ale Autorităţii de Audit în domeniul Instrumentelor 
Structurale; 

- Autoritatea pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale; 
- Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
- Autoritatea de 
Audit; 
- Autoritatea de 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Audit  - Activităţi legate de gestionarea POAT (inclusiv costurile 
legate de organizarea reuniunilor Comitetului de 
Monitorizare şi a altor reuniuni relevante, pregătirea, 
publicarea şi distribuirea materialelor importante pentru 
procesul de gestionare şi implementare a programului 
etc.); 
- Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de 
Coordonare şi a sub-comitetelor şi sprijin pentru 
coordonarea între reprezentanţii acestora, inclusiv 
pregătirea documentelor specifice necesare desfăşurării 
activităţilor; 
- Asigurarea de expertiză şi asistenţă pentru 
îmbunătăţirea funcţionării AM POAT, ACIS, ACP, AA. 

Management 
pentru POAT. 

finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  

2. Dezvoltarea în 
continuare şi sprijin 
pentru funcţionarea 
Sistemului Unic de 
Management al 
Informaţiei 

 2.1. Dezvoltarea 
şi mentenanţa 
SMIS şi a reţelei 
digitale 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Elaborarea de studii şi analize cu privire la modul de 
funcţionare a SMIS (SMIS-CSNR şi aplicaţiile sale 
conexe), şi a reţelei digitale în vederea identificării 
necesităţilor de dezvoltare viitoare a sistemului; 
- Elaborarea, testarea şi instalarea noilor versiuni ale 
SMIS, (SMIS-CSNR şi aplicaţiile sale conexe), inclusiv 
transferul de date de la o versiune la alta; 
- Elaborarea şi distribuţia ghidurilor de proceduri; 
- Derularea activităţilor de mentenanţă a SMIS(SMIS-

CSNR şi aplicaţiile sale conexe), şi a reţelei sale digitale. 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  

 2.2. Funcţionarea 
Unităţii Centrale 
SMIS şi a reţelei 
de coordonatori 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Angajarea de personal contractual în cadrul Unităţii 
Centrale SMIS şi al reţelei de coordonatori; 
- Activităţile Unităţii Centrale SMIS (costuri de 
întreţinere, costuri administrative legate de organizarea 
întâlnirilor, achiziţii, formare de specialitate IT a 
personalului Unităţii Centrale SMIS , deplasări ale 
personalului Unităţii Centrale SMIS etc.); 
- Furnizarea de expertiză şi consultanţă pentru sprijinirea 
Unităţii Centrale SMIS. 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

şi luna 
septembrie 
2015. 

  2.3. Formarea 
utilizatorilor, 
distribuirea 
ghidurilor de 
proceduri şi a 
manualelor de 
utilizator, precum 
şi activităţi de 
informare privind 
SMIS 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Organizarea evenimentelor de formare pe SMIS, 
inclusiv elaborarea şi diseminarea materialelor de 
formare; 
- Formarea formatorilor SMIS; 
- Elaborarea şi distribuirea ghidurilor pentru utilizatorii 
SMIS; 
- Elaborarea ghidului de tipul întrebări/răspunsuri cu 
privire la aspectele funcţionale ale SMIS; 
- Organizarea unor reuniuni periodice şi seminarii de 
prezentare ale SMIS. 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
 
 

  2.4. Achiziţia de 
echipamente şi 
servicii TI&C 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Evaluarea necesităţilor TI&C; 
- Dotarea cu hardware şi software a instituţiilor implicate 
în sistemul gestionări instrumentelor structurale şi de 
furnizare a serviciilor TI&C pentru funcţionarea SMIS. 

- Direcţia 
Coordonare de 
Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale; 
 - Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
 Autoritatea de 
Audit; 
 - Autorităţile de 
Management; 
 - Organismele 
Intermediare. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

- 20% pentru 
beneficiarii 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului de 
stat,bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
ai bugetelor 
fondurilor 
speciale; 
-0% pentru 
celelalte 
categorii de 
beneficiari. 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  

3. Diseminarea 
informaţiei şi 
promovarea 
Instrumentelor 
Structurale 

 3.1. Diseminarea 
informaţiilor 
generale şi 
derularea 
activităţilor de 
publicitate cu 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Organizarea campaniilor şi evenimentelor (seminarii, 
conferinţe) în vederea promovării unei mai bune 
înţelegeri a fondurilor UE şi a procesului de 
implementare şi monitorizare în România; 
- Pregătirea, publicarea, traducerea şi diseminarea 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

privire la 
instrumentele 
structurale 
alocate României 

materialelor informative (publicaţii, broşuri, dosare, CD-
uri şi alte formate disponibile) pentru informarea şi 
promovarea instrumentelor structurale; 
- Acţiuni de publicitate, publicarea şi diseminarea 
materialelor legate de POAT; 
- Organizarea unor sondaje de opinie; 
- Organizarea de campanii de informare la nivel naţional 
prin intermediul televiziunii, radio-ului şi alte mijloace 
media; 
- Organizarea de sesiuni de informare pentru diferite 
categorii de public (jurnalişti, formatori de opinie etc.) în 
vederea unei mai bune înţelegeri a Instrumentelor 
Structurale şi pentru promovarea acestora; 
- Analiza impactului şi identificarea şi analiza celor mai 
eficiente metode de promovare şi de publicitate. 

orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  

 3.2. Funcţionarea 
Centrului de 
Informare pentru 
Instrumentele 
Structurale 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Remunerarea personalului ce funcţionează în cadrul 
Centrului de Informare; 
- Achiziţionarea cărţilor şi materialelor pentru Centrul de 
Informare; 
- Comunicarea cu privire la Centrul de Informare şi 
serviciile sale; 
- Dezvoltarea şi mentenanţa paginii web; 
- Funcţionarea Centrului de Informare, inclusiv a 
centrului telefonic; 
- Funcţionarea şi remunerarea personalului punctelor de 
informare; 
- Organizarea de evenimente legate de activitatea 
Centrului de Informare. 
 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 
Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

Maxim  
45.000.000 lei 
 
Minim  
4.500 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna 
septembrie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
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8. PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1 - Măsuri de 
adaptare a flotei de 
pescuit Comunitare 

Măsura 1.1  -
Încetarea 
permanentă a 
activităților de 
pescuit 

Acordarea de prime proprietarilor de nave de pescuit 
pentru încetarea permanentă a a activităților de pescuit. 
 

Proprietarii de nave 
de pescuit. 

În funcție de 
clasa de tonaj a 
navei, prima 
acordată va fi de  
la valoarea 
minimă  de 
3.100 euro și 
maxim 232.009 
euro. 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 1.2  -
Încetarea 
temporară a 
activităților de 
pescuit 

Acordarea de prime proprietarilor de nave de pescuit și 
pescarilor pentru încetarea temporară a activităților de 
pescuit. 

Proprietarii de nave 
de pescuit. 

Valoarea primei 
se calculează în 
funcție de 
lungimea navei 
și specia de 
pește care face 
subiectul 
protejării : 
1. Nave < 12m: 
Calcan 200 lei / 
zi;  Șprot 50 lei / 
zi; Hamsie 60 lei 
/ zi 
2.12m<nave<15
m : Calcan 300 
lei / zi ; Șprot 
100 lei / zi; 
Hamsie 90 lei / 
zi 
3. Nave mai 
mari de 15 
metri : Calcan 
400 lei / zi; 
Șprot 150 lei / 
zi;Hamsie 120 
lei / zi 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

Măsura 1.3 – 
Investiții la 
bordul navelor de 
pescuit și 
selectivitate   

ACȚIUNEA 1  - Îmbunătățirea siguranței la bord, ale 
condițiilor de muncă, igienei, calității produselor, 
creșterea eficienței energetice și selectivității, cu 
condiția să nu se mărească capacitatea navelor de  a 
captura pește, 
 

Proprietarii de nave 
de pescuit. 
 
 

Alocare 
financiară      
2.128.700 

 

Minim 60% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

ACȚIUNEA 2 – Referitoare la înlocuirea motoarelor. Proprietarii de nave 
de pescuit. 
 
 

Alocare 
financiară      
2.128.700 
 

Minim 80% 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 1.4 – 
Pescuitul de 
coastă la scară 
redusă (nave cu o 
lungime totală 
mai mică de 12m)  

ACȚIUNEA 1  - Proiecte colective în conformitate cu 
Regulamentul 1198 / 2006 privind FEP: 
-Stimularea organizării lanțului de procesare și  
comercializarea produselor pescărești; 
-Îmbunătățirea gestiunii și contorlului căilor de acces la 
zonele de pescuit folosind ambarcațiuni, vehicule, 
echipamente. 

Organizație de 
producători 
recunoscută de 
autoritatea 
competentă a 
statului. 
 

Alocare 
financiară  
1.702.960. 

40% 
 

Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

ACȚIUNEA 2 – Sprijin pentru pensionare anticipată 
 

- Solicitantul are 10 
sau mai puțin de 10 
ani până la 
pensionare; 
- Solicitantul a 
lucrat cel puțin 12 
luni ca pescar pe o 
ambarcațiune de 
pescuit , 
- Solicitantul trebuie 
să fi lucrat cel puțin 
10 ani ca pescar pe 
o ambarcațiune de 
pescuit. 

Alocare 
financiară  
1.702.960. 

40% 
 

ACȚIUNEA 3 – Investiții la bordul navelor de pescuit și 
selectivitate 

Proprietarii de nave 
de pescuit. 

Alocare 
financiară  
1.702.960. 

- 40%  pentru 
investiții la 
bordul navelor  
- 60% pentru 
înlocuirea 
motoarelor 

Măsura 1.5 – 
Compensații 
socio-economice 
pentru 
managementul 
flotei comunitare 

1.5 a – Indemnizații ne-reînnoibile pentru pescarii care 
au lucrat la bordul unei nave pe o perioade de cel puțin 
12 luni ca pescar. 
 

Pescarii care au 
pierdut angajarea 
ca urmare a opririi 
definitive a navei 
din activitatea de 
pescuit. 

Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
2.128.700 lei 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  1.5 b – Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, 
inclusiv pensionarea anticipată 
 

Pescarii care au 10 
ani sau mai puțin 
până la ieșirea 
definitivă la pensie. 

Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
2.128.700 lei 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

1.5 c – Prime individuale acordate pescarilor cu vârsta 
sub 40 de ani 

Solicitantul  poate 
demonstra că a 
lucrat cel puțin 5 
ani ca pescar sau 
are o formare 
profesională 
echivalentă. 

Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
2.128.700 lei 

0% 

2 - Acvacultura, 
pescuitul în apele 
interioare, 
procesarea și 
marketingul 
produselor obținute 
din pescuit și 
acvacultură 

Măsura 2.1 - 
Acvacultura 

Acțiuni eligibile : 
- modernizarea și reabilitarea unităților de acvacultură 

tradițională; 
- construirea de noi ferme; 
- diversificarea produselor obținute prin acvacultură; 
- achiziționarea de tehnologii noi și know – how. 

Solicitantul poate fi: 
- agent economic,  
- întreprindere 
micro, mică, 
mijlocie sau mare. 
 
 
 

Alocare 
financiară 
72.375.800 lei 
Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
12.772.200 lei 

- 40% pentru 
microîntreprind-
eri, întreprinderi 
mici sau 
întreprinderi 
mijlocii  
- 70% pentru 
întreprindere 
mare. 

Măsura 2.2 – 
Pescuit în apele 
interioare 

Acțiunea 1: 
 – Ambarcațiuni de pescuit în apele interioare: 
-schimbarea destinației ambarcațiunilor care operează în 
pescuitul în apele interioare către alte activități în afara 
pescuitului, în special în Delta Dunării. 
 

Solicitantul 
desfășoară 
activitate în 
domeniul 
pescuitului 
comercial în apele 
interioare, 
ambarcațiunea 
trebuie să aibă 
minim 5 ani 
vechime. 

1.227.220 lei 0%  Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  Acțiunea 2: 
- Investiții pentru construirea de instalații de pescuit în 
apele interioare. 
 

Solicitantul 
desfășoară 
activitate în 
domeniul 
pescuitului 
comercial în apele 
interioare, a 
desfășurat 
activitate de pescuit 
în ultimii 2 ani în 
apele interioare. 

 40% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

Acțiunea 3: 
-Investiții pentru extinderea, echiparea și modernizarea 
insatlațiilor de pescuit în apele interioare: 
-Modernizarea instalațiilor de pescuit în apele interioare 
prin investiții care urmăresc finanțarea organizării unui 
număr de locuri de debarcare și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă pentru activitățile din locurile de 
debarcare noi – facilități de depozitare, depozite 
frigorifice și mașini de gheață. 

Solicitantul 
desfășoară 
activitate în 
domeniul 
pescuitului 
comercial în apele 
interioare. 

 40% 

Măsura 2.3 -  
Prelucrarea și 
comercializarea 
peștelui 

Acțiuni eligibile :  
- creșterea capacității de prelucrare; 
- construirea, extinderea, echiparea șI modernizarea 
unităților de prelucrare; 
- construirea unui nou punct de comercializare; 
- modernizarea punctelor de comercializare existente. 

Solicitantul este 
agent economic,  
are cel puțin un 
specialist în 
acvacultură sau are 
o persoană cu 
experiență în 
domeniul 
acvaculturii de cel 
puțin 5 ani 

Alocare 
financiară 
91.209.720,17 
Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
12.772.200 lei. 

40% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3 - Măsuri de interes 
comun 

Masura 3.1 – 
Acțiuni colective 

Acțiuni eligibile: parteneriatul cu cercetarea, pregătirea 
profesională, restructurarea organizațiilor de 
producători, facilități pentru înființarea de piețe de gross 
și a bursei de pește electronice. 

Solicitantul este o 
structură 
recunoscută de 
către autoritățile 
române ca 
reprezentanți ai 
producătorilor, alte 
organizații 
desemnate de 
Statul Membru, 
organisme publice 
sau semi-publice, 
are capacitatea de 
implementare a 
proiectului 

Alocare 
financiară  
42.575.000 

Maxim 20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

 Masura 3.2 –  
Protecția și 
dezvoltarea 
faunei și florei 
acvatice 

Acțiuni eligibile: construcția sau instalarea de facilități 
fixe sau mobile pentru protejarea sau dezvoltarea faunei 
și florei acvatice, reabilitarea resurselor piscicole din 
apele interioare, protejarea și ameliorarea mediului în 
cadrul Natura 2000 

Solicitantul poate fi: 
- organizație de 
producători 
recunoscută de 
autoritatea 
competentă a 
Statului membru;  
- organism public 
sau semi-public; 
- ONG. 

Alocare 
financiară 
6.386.100 lei 

Maxim 15% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

 Masura 3.3 – 
Porturi de 
pescuit, puncte 
de debarcare și 
adăposturi 

Acțiuni eligibile : dezvoltarea și modernizarea danelor 
specializate pentru navele și ambarcațiunile de pescuit, 
construirea, modernizarea și extinderea cheiurilor, 
realizarea de spații de depozitare, investiții pentru 
realizarea depozitării și tratării deșeurilor. 

Alocare 
financiară 
42.575.000 lei 

Maxim 20% 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 3.4 – 
Dezvoltarea de 
noi piețe și 
campanii de 
promovare 

Acțiuni eligibile : cheltuieli pentru organizarea și 
participarea la târguri comerciale și expoziții, cheltuieli 
pentru realizarea studiilor de piață, cheltuieli privind 
certificarea calității, cheltuieli ocazionate de 
desfășurarea campaniilor de promovare regională, 
cheltuieli pentru promovarea produselor obținute prin 
metode cu impact scăzut asupra mediului, cheltuieli 
pentru punerea în aplicare a politicilor de calitate. 

Solicitantul poate fi: 
- organizație de 
producători 
recunoscută de 
autoritatea 
competentă a 
Statului membru;  
- organism public 
sau semi-public; 
- ONG. 

Alocare 
financiară 
8.514.800 lei 
Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
2.128.700 lei 

Maxim 20% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă în 
perioada 30 
martie – 30 
noiembrie 
2011. 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 
 

 Masura 3.5 – 
Acțiuni Pilot 

Acțiuni eligibile :               
 - testarea viabilității tehnice sau economice a unei 
tehnologii inovatoare;                       
- desfășurarea de teste asupra planurilor de gestiune și a 
planurilor de alocare a efortului de pescuit;  
- dezvoltarea și testarea de metode de îmbunătățire a 
selectivității uneltelor de pescuit; 
- testarea unor tipuri alternative de tehnici de gestionare 
a pescuitului. 

Solicitantul este o 
structură 
recunoscută de 
către autoritățile 
române ca 
reprezentanți ai 
producătorilor, 
companii private. 

Alocare 
financiară 
17.029.600 lei 
Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
12.772.200 lei 

Maxim 15% 

4 - Dezvoltarea 
durabilă a zonelor 
pescărești 
 
 

Masura 4.1 –  
Dezvoltarea 
zonelor 
pescărești 

Acțiunea 1: Selecția Grupurilor Locale șI implementarea 
strategiilor integrate. Activităţi eligibile : 
- Acțiunea 2: Sprijin pentru acțiuni de cooperare între 
Grupurile  Locale 
 

FLAG-URI : 
parteneriate public-
private legal 
constituite,alcătuite 
din reprezentanţi ai 
sectoarelor public, 
privat şi ai societăţii 
civile şi sunt 
representative 
pentru teritoriul 
pescăresc  selectat 

Alocare 
financiară  
100 de milioane 
de Euro 
Valoarea 
maximă 
solicitată este 
de 6 milioane 
de euro 

- Prima sesiunea 
de depunere a 
dosarelor de 
candidatură 
este deschisă în 
perioada 1-29 
iulie 2011. 
 
A doua sesiune 
de depunere a 
dosarelor de 
candidatură va 
fi deschisă în 
perioada 1-30 
septembrie 
2011.  
 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Axa Prioritară 5 -  
Asistență tehnică 

Masura 5.1 –  
Sprijin pentru 
înființarea 
parteneriatelor 
public-private și 
elaborarea 
strategiilor de 
dezvoltare locală 
integrate a 
zonelor 
pescărești 

Acțiuni eligibile : 
- Achiziționarea de servicii de instruire și consultanță 
pentru actorii locali în vederea constituirii grupurilor 
locale, elaborării strategiilor de dezvoltare locală și a 
planurilor de acțiune a grupurilor locale, inclusiv instruiri 
pentru managementul grupurilor locale;  
• cheltuieli pentru constituirea parteneriatelor public-
privat de dezvoltare locală;  
• cheltuieli pentru efectuarea de studii ale zonelor avute 
in vedere;  
• cheltuieli cu informarea grupurilor - țintă și a publicului 
larg în ceea ce privește potențialul zonei și direcțiile de 
dezvoltare locală;  
• cheltuieli pentru animarea teritoriilor și organizarea de 
evenimente promoționale;  
• cheltuieli pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare 
locală. 

Solicitantul poate fi 
o organizație, 
instituție sau 
societate din 
sectorul public sau 
privat, persoană 
fizică autorizată, 
întreprinderi 
individuale / 
întreprinderi 
familiale. 
Solicitantul este 
organizația care a 
fost desemnată de 
ceilalți parteneri ca 
reprezentant 
pentru coordonarea 
implementării 
Proiectului. Ceilalți 
membri ai 
Parteneriatului 
Local vor participa 
la implementarea 
Proiectului în 
calitate de 
parteneri. 

Alocare 
financiară 
600.000 euro 
Valoare totală 
maximă a unei 
cereri de 
finanțare 
30.000 euro. 

-- Apelul pentru 
depunerea 
cererilor de 
finanţare este 
cu depunere 
continuă, iar 
termenul limită 
de depunere va 
fi precizat în 
anunţul postat 
pe siteul MADR 
(www.madr.ro, 
secţiunea FEP). 

Autoritate de  
Management – 
Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 
 
Organism 
Intermediar – 
Compartimentele 
Regionale 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.madr
.ro/pages/page.p
hp?catid=20 ;  
anpa@anpa.ro 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=20
mailto:anpa@anpa.ro
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 
 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Îmbunătăţirea  
competitivităţii 
sectoarelor agricol 
şi forestier 

 111 Formare 
profesională, 
informare şi 
difuzare de 
cunoştinţe 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Sprijinirea programele de formare profesională de 
scurtă durată; 
- Informarea şi difuzarea de cunoştinţe; 
- Formarea profesională; 
- Îmbunătăţirea afacerilor; 
- Dezvoltarea unor capacitaţi inovative în lanţul agro-
alimentar; 
- Informări privind introducerea de noi tehnologii 
informaţionale şi de comunicare ( IT ) 

- Fermieri din 
domeniul agricol şi 
forestier 
- Personal din 
industria alimentară 
- Furnizorii 
acţiunilor de 
formare 
profesională 

Minim 
 5000 euro 

0%   
(sprijin100% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile astfel : 
80% contribuţie 
comunitară, 
20% contribuţie 
naţională) 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.   
Termenul limită 
de depunere a 
proiectelor a 
fost 17 iulie 
2010. 

Autoritate de 
Management 
- Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) – 
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru 
Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în 
Agricultură 
(APIA)  
  
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
www.apdrp.ro 

  112  
Instalarea tinerilor 
fermieri 
 
 
 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de 
înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate 
şi/sau arenda/concesionare a unei exploataţii 
agricole între 6-40 UDE, pentru prima dată în calitate 
de conducător (şef) de exploataţie. 
Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare 
pentru solicitarea sprijinului de instalare în maxim 12 
luni de la data înfiinţării şi/sau preluării prin 
transfer de proprietate şi/sau arenda/concesionare a 
exploataţiei. 
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind 
investiţiile care se realizează demonstrând că cel 
puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru 
realizarea conformităţii cu standardele comunitare, 
modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. 
 

Fermierii în vârstă 
de până 
la 40 de ani 
(neîmpliniţi la 
data depunerii 
Cererii de 
finanţare), 
persoane fizice 
sau juridice care 
practică în principal 
activităţi agricole şi 
a căror exploataţie 
agricolă: 
- are o dimensiune 
economică cuprinsă 
între 6 şi 40 UDE; 
- este situată pe 
teritoriul ţării; 
- este înregistrată în 
Registrul fermelor/ 
Registrul 
agricol. 

Maxim 
10.000 Euro 
pentru o 
exploataţie 
agricolă cu 
dimensiunea 
minimă de 6 
UDE 
 
Maxim 
25.000 Euro 
/exploataţie 

0% 
 (sprijin 100% 
nerambursabil) 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen . 
Deschiderea 
sesiunii  se va 
face la  28 
noiembrie, iar 
termenul limita 
de depunere 
este  13 ianurie 
2012. 
Perioada 
orientativă de 
lansare :  
1-29 iunie 2012 

http://www.apdrp.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  121
 
 

 Modernizarea 
exploataţiilor 
agricole 
 
 

 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate 
pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-
le şi pe cele pentru protecţia mediului; 
- Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii 
rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, 
inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin 
studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 
- Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine 
pentru producţia de lapte care se încadrează în sistemul 
european al cotei de lapte numai pentru capacitatea 
care este la nivelul cotei de producţie deţinute de 
beneficiar; 
-  Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv 
a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat; 
- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de 
tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje; etc 

Fermierii definiţi 
conform PNDR ca 
fiind persoane 
fizice sau juridice, 
care practică în 
principal activităţi 
agricole - activitate 
principală conform 
Certificatului de 
înregistrare eliberat 
de Oficiul 
Registrului 
Comerţului - a căror 
exploataţie este 
situată pe teritoriul 
ţării, are o 
dimensiune egală 
sau mai mare de 2 
UDE1, şi care 
este înregistrată în 
Registrul fermelor/ 
Registrul agricol. 

Maxim 
1.000.000 Euro 
 
Maxim 
1.500.000 Euro 
Pentru 
proiectele 
care includ şi 
investiţii pentru 
producerea şi 
utilizarea 
energiei 
regenerabile 
 
Maxim 
2.000.000 lei 
pentru 
proiectele 
care aparţin 
unei forme 
asociative 

Minim 50 % Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Perioadă 
orientativă de 
lansare:  
- Sesiunea 1: 
17 aprilie – 16 
mai 2012; 
- Sesiunea 2: 
1-31 octombrie 
2012. 
 

Autoritate de 
Management 
- Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
   
 
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet:  
www.apdrp.ro 

 
 
 

  122 
Îmbunătăţirea  
valorii economice 
a pădurii 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Îmbunătăţirea structurii sau refacerea pădurilor slab 
progresive, degradate; 
- Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere 
necesare pentru realizarea măsurilor tehnice; 
- Producerea de puieţi forestieri de calitate prin 
înfiinţarea de pepiniere; 
- Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare 
lucrărilor silvice. 

- Proprietarii/ 
deţinătorii de 
pădure,asociaţii, 
comune, oraşe, 
municipii; 
- Alte categorii de 
deţinători de 
pădure diferite de 
proprietatea de stat 

Plafonul maxim 
al sprijinului 
pentru un 
proiect nu 
poate depăşi  
1.000.000 euro 

40% în zonele 
defavorizate şi 
siteurile Natura 
2000  
  
50% pentru 
restul zonelor 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Încă nu a fost 
lansat ghidul 
solicitantului 
 
Perioadă 
orientativă de 
lansare : 
- 2-30 aprilie 
2012 

 Schema_ M123
 
 

Creşterea valorii 
adăugate a 
produselor 

Se finanţează următoarele acţiuni: 
- Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite 
pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii 
destinate protecţiei mediului, infrastructura internă şi 

Persoane fizice 
autorizate şi 
persoane juridice 
înregistrate în baza 

  Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.   
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

agricole şi 
forestiere 

utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare 
proiectelor; 
- Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea 
produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi 
utilaje, instalatii, echipamente, aparate şi costuri de 
instalare; 
- Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al 
calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi 
subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare 
şi marketing; 
- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi 
mijloace de transport specializate, necesare activităţii de 
producţie. 

legislaţiei din 
România ca 
micro-întreprinderi, 
întreprinderi mici si 
mijlocii (în 
conformitate cu 
Recomandarea (CE) 
nr.361/2003) şi alte 
întreprinderi. 

 
Perioadă 
orientativă de 
lansare : 2-31 
iulie 2012 

 125 
Îmbunătăţirea  şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
legate de 
dezvoltarea şi 
adaptarea 
agriculturii şi 
silviculturii 
  
 
 

125 a: Îmbunătăţirea  şi dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii  
 
Se finanţează proiectele care vizează: 
- Construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii 
de exploatare şi de acces;  
- Modernizarea sistemelor de irigaţii,de desecare şi 
drenaj; 
- Lucrări de corectare a torentelor situate în fondul 
funciar agricol. 
125 b:  
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea structurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii  
Se finanţează proiectele care vizează: 
- Construirea şi modernizarea infrastructurii forestiere 
- Lucrări de corectare a torentelor în păduri 
 

- Organizaţii de 
utilitate publică ale 
proprietarilor 
deţinătorilor de 
terenuri agricole, 
Consilii locale şi 
asociaţii ale 
acestora 
 
 
Proprietarii privaţi 
de pădure şi 
asociaţiile acestora, 
consilii locale 
deţinătoare de 
pădure,  R.N P 
Romsilva ca şi 
administrator al 
fondului forestier 
de stat 

Proiectele nu 
vor depăşi 1 
mil. euro pentru 
un proiect de 
investiţie. 
 
Maxim 
1.500.000 pe 
proiect drumuri 
forestiere şi 
lucrări de 
corectare a 
torentelor 
situate în fondul 
agricol şi 
forestier. 
 
Maxim 750.000 
euro pe proiect  
pentru 
investiţiile de 
utilitate publică 
care deservesc 
o parte din 
comunitate 

0% pentru 
investiţiile de 
utilitate publică 
 
25% pentru 
investiţiile de 
utilitate publică 
care deservesc 
o parte din 
comunitate 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Deschiderea 
sesiunii s-a 
facut pe 1 
septembrie ( 
exclusiv 
componenta 
c).Termenul 
limita va fi 31 
octombrie 
2011. 

Autoritate de 
Management 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
   
 
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
 www.apdrp.ro 

  141 
Sprijinirea 
fermelor agricole 
de semi-
subzistenţă 
 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Dezvoltarea exploataţiilor respective  conform planului 
de afaceri gândit pe o perioadă de 5 ani 

Persoane fizice 
autorizate în vârstă 
de până la 62 ani, 
care să desfăşoare 
activităţi agricole 

Se acordă 
sprijin  public 
nerambursabil 
de 1.500 
euro/an/ferma 
pe o perioadă 
de 5 ani. 

0% (sprijin 
integral 
nerambursabil 
de 100%) 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
 
Perioadă 
orientativă de 
lansare: 
1-29 iunie 2012. 

Autoritate de 
Management 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
   
 
Pentru detalii 

  142 
Înfiinţarea 
grupurilor de 
producători

  

 

 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din 
sectorul agricol şi silvic în vederea creşterii calităţii 
produselor aplicând tehnologii unitare 

Grupuri de 
producători 
recunoscute oficial 
începând cu data de 
1 ian 2007 până la 
31 dec 2013,S.C, 
Societăţi agricole, 
Cooperative 
agricole 

Rate anuale 
acordate în 
primii 5 ani 
de la data 
recunoaşterii 
grupului de 
producători; 
Plafoane: 
Anul I 
100.000 € 
- Anul II 
100.000 € 
- Anul III 
80.000 € 
- Anul IV 
60.000 € 
- Anul V 
50.000 € 

-  

  143 
Furnizarea de 
servicii de 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermierii 
care sunt eligibili să acceseze sprijin financiar, privind 

Beneficiarii direcţi-
furnizorii de 
consiliere şi 

 0% (sprijin 
integral 
nerambursabil 

Apel de 
proiecte cu  
depunere la 

http://www.apdrp.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

consiliere şi 
consultanţă 
pentru agricultori 

managementul exploataţiilor şi aplicarea bunelor 
practici agricole şi de mediu. 

consultanţă 
respectiv entităţi 
publice sau private; 
Beneficiari finali – 
fermierii. 

de 100%) termen 
Ghidul 
solicitantului 
nu a fost lansat.  

suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet:  
www.apdrp.ro 
 
Autoritate de 
Management 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
  
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
   
 
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet:  

Îmbunătăţirea 
mediului şi a 
spaţiului rural 

 211 
Sprijin pentru zona 
montană 
defavorizată 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Sprijinirea utilizării terenurilor agricole situate în zone 
unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ din 
cauza unor condiţii naturale induse de atitudine şi pantă 

Fermieri care să 
desfăşoare activităţi 
agricole pe 
terenurile agricole 
situate în zona 
montană 
defavorizată (ZMD). 

Valoare 
sprijinului 
pentru ZMD 
este de 50 
euro/ha 
 

0%  valoarea 
sprijinului  este 
proporţional cu 
suprafaţa 
agricolă 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Deschiderea 
sesiunii s-a 
făcut la  18 mai, 
iar termenul 
limită de 
depunere a fost  
11 iunie. 

 212 
Sprijin pentru zone 
defavorizate-altele 
decât zona 
montană 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Dezvoltarea zonelor defavorizate (altele decât zonele 
montane ) prin utilizarea continuă a terenurilor agricole, 
menţinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural şi 
activităţile agricole durabile. 

Persoane fizice sau 
juridice, grupuri de 
persoane fizice sau 
juridice care să 
desfăşoare activităţi 
agricole  pe 
terenurile agricole 
situate în zonele 
semnificativ 
defavorizate. 

Valoarea 
sprijinului este 
fix 90euro/ha 
pentru zonele 
semnificativ 
defavorizate 
60 euro/ha 
pentru zonele 
defavorizate de 
condiţii 
naturale. 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Deschiderea 
sesiunii s-a 
făcut la  18 mai, 
iar termenul 
limită de 
depunere a fost    
11 iunie. 

  214  
Plăţi de agro-mediu 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Dezvoltarea agriculturii ecologice; 
- Menţinerea biodiversităţii şi a valorii peisagistice a 
pajiştilor; 
- Îmbunătăţirea gospodăriri resurselor de apă şi sol de 
către fermieri. 

Persoane fizice, 
juridice sau grupuri 
ale acestora 
(fermieri) 

Valoarea 
sprijinului se 
face prin plată 
fixă la hectar şi 
reprezintă o 
compensaţie 
pentru 
pierderile de 
venit şi costuri 
adiţionale. 
Plata se face 
anual. 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Deschiderea 
sesiunii s-a 
făcut la  18 mai, 
iar termenul 
limită de 
depunere a fost    
11 iunie. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  221 
Prima împădurire 
a terenurilor 
agricole 
 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Achiziţie de puieţi; 
- Executarea de drumuri tehnologice; 
- Construcţii specifice; 
- Lucrări de plantare şi întreţinerea  plantaţiei. 

Consilii locale ca şi 
beneficiari publici  
cât şi beneficiari 
privaţi. 

 20% în cazul 
siteurilor 
Natura 2000 şi 
zonele 
defavorizate şi 
30% în restul 
zonelor 

Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.  
În anul 2012  se 
vor lansa 4 
sesiuni de 
depunere: 
- 1-30 martie 
2012; 
- 2-31 mai 
2012; 
- 16 august-14 
septembrie 
2012; 
- 15 noiembrie -
14 decembrie 
2012. 
 

www.apdrp.ro 

 
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 
economiei 

 312 
Sprijin pentru 
crearea şi 
dezvoltarea de 
microîntreprinderi 
 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- investiţii în active corporale şi/sau necorporale din 
domeniul non-agricol dupa cum urmează: 
a) investiţii corporale (construcţia, modernizarea, 
extinderea clădirilor în scop productiv– pentru 
efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi 
construcţia de clădiri pentru marketingul produselor 
proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje 
etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 
b) investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), 
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora. 
În cadrul Masurii 312 se pot realiza următoarele tipuri 
de investiţii: 
i. Investiţii în activităţi non-agricole productive 
ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor 
mesteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 
tradiţionale non-agricole cu specific local precum şi 
marketingul acestora (mici magazine de desfacere a 
propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 
iii. Servicii pentru populaţia rurală  

- Microintreprinderi  
- Persoane fizice 
(neînregistrate ca 
agenţi economici) 

Maxim 
50.000 
Euro/proiect 
dacă 
beneficiarii 
sunt 
persoane 
fizice 
autorizate; 
 
Maxim 
200.000 
Euro/proiect 
pentru 
microîntreprind
-eri. 

Variabilă Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.  
 
Perioadă 
orientativă de 
lansare : 
1-31 august 
2012. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  313 
Încurajarea 
activităţilor 
turistice

  

 
 
 
 
 
 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire 
turistice la scară mică; 
- dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare 
turistică; 
- crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării 
accesului la zonele naturale de interes public. 
 

- Microintreprinderi  
- Persoane fizice 
(neînregistrate ca 
agenţi economici) 
- Comunele  
- ONG -uri 

Maxim 
200.000 € 
 
Minim 
5000 € 

Variabilă Perioadă 
orientativă de 
lansare: 17 
aprilie -16 mai 
2012  
 

Autoritate de 
Management 
Autoritate de 
Management 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
   
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
 www.apdrp.ro 

 322 
Renovarea,dezvolt
-area satelor, 
îmbunătăţirea 
serviciilor de bază 
pentru economia  
rurală şi punerea 
în valoare a 
moştenirii rurale 
 
 

 
Se finanţează proiectele care vizează: 
 - Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 
 - Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază 
pentru populaţia rurală; 
 - Protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes 
local. 
 

 
- Consilii locale şi 
ADI 
- ONG-uri, 
aşezăminte 
culturale şi instituţii 
de cult definite 
conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 
- Persoane fizice şi 
juridice (doar 
pentru componenta 
c) 
 

 
Plafonul maxim 
al ajutorului 
public 
nerambursabil  
nu va depăşi 
1.000.000 euro 
pentru 
componenta a) 
şi d) şi 500.000 
euro pentru 
componentele 
b) şi c) 
Pentru 
proiectele 
integrate 
plafonul maxim 
nu va depăşi 2,5 
mil. euro-6 mil. 
euro/ proiect 
pentru ADI 

 
 
0% - pentru 
proiectele 
negeneratoare 
de profit 
30% - pentru 
proiectele 
generatoare de 
profit 

 
Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen.  
Deschiderea  
sesiunii s-a 
facut la 1 
iulie,iar 
termenul limita 
a fost 30 iulie 
2011. 

Leader: 
Demararea şi 
funcţionarea 
iniţiativelor de 

4.1 
Implementarea 
strategiilor de 
dezvoltare locală 

    Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 

Autoritate de 
Management 
Ministerul 
Agriculturii şi 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

dezvoltare locală 4.1.1 Creşterea 
competitivităţii 
sectoarelor agricol 
şi forestier 
4.1.2 
Îmbunătăţirea 
mediului şi 
spaţiului rural 
4.1.3 Calitatea 
vieţii şi 
diversificarea 
economiei rurale 

Ghidul 
solicitantului 
nu a fost lansat. 

Dezvoltării 
Rurale(MADR) –  
Direcţia Generală 
Dezvoltare Rurală   
 
Organism de 
plată, pentru 
toate măsurile 
din PNDR, fără 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 
(APDRP)  
 
Organism de 
plată pentru 
zonele 
defavorizate 
Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie în 
Agricultură (APIA)  
  
 
 
 
 
Pentru detalii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina internet: 
 www.apdrp.ro 
 

 4.2.1 
Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 

     

  4.3.1 Funcţionarea 
Grupurilor de 
Acţiune Locală 
(GAL) dobândirea 
de competenţe şi 
animare a 
teritoriului 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Cheltuieli legate de identificarea actorilor 
reprezentativi din teritoriu, reunirii acestora, 
constituirea parteneriatului, costuri de înregistrare 
juridică, promovare; 
- Cheltuieli pentru întocmirea studiului teritoriului; 
- Cheltuieli pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 
locală; 
- Cheltuieli pentru întocmirea dosarelor de candidatură 
pentru a participa la selecţie. 

Potenţialele GAL-uri 
(parteneriate 
public-private 
neînregistrate 
juridic) 
 
 
 
 
 

Aproximativ 
2,5% din totalul 
alocării pentru 
axa 4 

 Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Ghidul 
solicitantului 
nu a fost lansat. 

 4.3.1-1 Construcţie 
parteneriat public-
private 
 

În vederea elaborării Planului de Dezvoltare Locală, 
beneficiarii pot realiza următoarele tipuri de activităţi 
eligibile: 
- Acţiuni de promovare, informare, comunicare în 
teritoriul reprezentat de parteneriatul respectiv 
(elaborarea broşuri, pliante, organizare întâlniri, 
seminarii, etc.); 
- Expertiza externă / internă pentru elaborarea 
studiilor, analizelor, strategiilor de dezvoltare locală; 
- Activităţi de cooperare (întâlniri cu potenţialii 
parteneri, participarea la evenimente internaţionale şi 
naţionale pentru a stabili legături şi contacte în vederea 
colaborărilor viitoare etc.). 

Organismele care 
pot constitui 
parteneriatele pot 
fi: 
- Din sectorul public 
(adminstraţie 
publică, locală sau 
judeţeană, servicii 
publice); 
- Din sectorul privat 
(comercial, 
financiar, agricol, 
organizaţii de 

Finantare 
nerambursabilă 
per proiect: 
maxim 49.000 
euro. 

Minim 20% Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită 
a fost 15 
octombrie 
2009. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

întreprinzători, 
societăţi de 
furnizare a 
serviciilor 
comunale); 
- Din rândul 
societăţii civile 
(organizaţii non-
profit, asociaţii, 
fundaţii, persoane 
fizice, grupuri de 
persoane 
neînregistrate 
oficial). 

 4.3.1-2 
Funcţionarea GAL, 
dobândirea de 
competenţe şi 
animarea 
teritoriului 

Se finanţează proiectele care vizează: 
- Cheltuieli legate de identificarea actorilor 
reprezentativi din teritoriu, reunirii acestora, 
constituirea parteneriatului, costuri de înregistrare 
juridică, promovare; 
- Cheltuieli pentru întocmirea studiului teritoriului; 
- Cheltuieli pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 
locală; 
- Cheltuieli pentru întocmirea dosarelor de candidatură 
pentru a participa la selecţie. 

Potenţialele GAL-uri 
(parteneriate 
public-private 
neînregistrate 
juridic) 
 
 
 
 
 

Aproximativ 
2,5% din totalul 
alocării pentru 
axa 4 

 Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Ghidul 
solicitantului 
nu a fost lansat. 
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                                      C. PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ 
 

1. COOPERARE TERITORIALĂ TRANSFRONTALIERĂ 
1.1. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – BULGARIA 

 
Axa prioritară Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1. Accesibilitate 1.1. 
Îmbunătăţirea 
facilităţilor de 
transport 
transfrontalier 
terestru şi  
fluvial

  

 
 

(1) Îmbunătăţirea facilităţilor de transport 
transfrontalier terestru şi fluvial cu impact 
transfrontalier 

 (2) Îmbunătăţirea serviciilor de transport 
transfrontalier terestru 

 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale /regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 
Minim 
250.000 Euro 

 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
8.000.000 Euro   
Minim    
1.000.000 Euro 
 

 
 

FEDR va finanţa 
84,46% din 
cheltuiala 
eligibilă, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13%  
instituţiilor 
publice şi ONG-
urilor.  
 
Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte judeţe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Nouă districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, 
Dobrich, Silistra şi 
Razgrad. 
 
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
 
Secretariat  
Tehnic Comun - 
Biroul Regional 
pentru Cooperare 
Transfrontalieră 
Călăraşi 
 
Pentru informaţii 

 1.2. Dezvoltarea 
reţelelor şi a 
serviciilor de 
informaţii şi 
comunicaţii în 

(1) Sprijin pentru dezvoltarea reţelelor de informaţii şi 
comunicaţii în zona transfrontalieră 

  (2) Extinderea accesului comunităţii din zona 
transfrontalieră la informaţii şi comunicaţii  

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
cheltuielile 
eligibile , iar 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

zona 
transfrontalierã

  

 

 

 
 

 

- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

 
Minim 
250.000 Euro 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
 4.000.000 Euro  
 
Minim  
500.000 Euro 

 

bugetul de stat 
va finanţa 13% 
pentru instituţii 
publice şi ONG-
uri. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 
 

Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.cbcromania
bulgaria.eu 

 
www.infocoopera
re.ro 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2. Mediu 2.1. Dezvoltarea 
unor sisteme 
comune de 
management 
pentru protecţia 
mediului

  

 

 

(1) Îmbunătăţirea protecţiei naturii şi conservarea 
mediului în zona de frontieră 

 (2) Îmbunătăţirea managementului pentru 
conştientizarea importanţei  protecţiei mediului în zona 
de frontieră 

 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 
Minim 
250.000 Euro 

 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
 6.000.000 Euro  
 Minim  
500.000 Euro 

 
 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 
bugetul de stat 
va finanţa 13% 
pentru instituţii 
publice şi ONG-
uri. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 
 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte judeţe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Nouă districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, 
Dobrich, Silistra şi 
Razgrad. 
 
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
 
Secretariat  
Tehnic Comun - 
Biroul Regional 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 2.2. Dezvoltarea 
infrastructurii şi a 
serviciilor 
comune de 
prevenire a 
dezastrelor 
naturale sau a 
celor tehnologice, 
inclusiv a 
serviciilor 
comune de 
intervenţie în 
situaţii de 
urgenţă

  

 

 

(1) Servicii comune de prevenire a riscului de apariţie a 
dezastrelor naturale  

 (2) Activităţi comune de urgenţă pentru prevenirea 
dezastrelor 
 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Pentru 
proiectele “soft”  
Maxim 
1.500.000 Euro 

Minim 
250.000 Euro 
 

Pentru 
proiectele de 
investiţii  
Maxim  
6.000.000 Euro  

 Minim  
500.000 Euro 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 
bugetul de stat 
va finanţa 13% 
pentru instituţii 
publice şi ONG-
uri. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 
 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

pentru Cooperare 
Transfrontalieră 
Călăraşi 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.cbcromania
bulgaria.eu 

 
www.infocoopera
re.ro 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3. Dezvoltare 
economică şi socială 
 

3.1.Sprijnirea 
cooperării 
transfrontaliere 
în mediul de 
afaceri şi 
promovarea unei 
imagini şi 
identităţii 
regionale

  

 

 

(1) Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
şi promovarea cooperării 

(2) Reţea pentru promovarea identităţii şi imaginii 
regiunii în scopul atragerii investiţiilor străine 

 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Maxim 
1.500.000 Euro 
 
Minim  
250.000 Euro 

 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 
bugetul de stat 
va finanţa 13% 
pentru instituţii 
publice şi ONG-
uri. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

 
 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte judeţe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Nouă districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, 
Dobrich, Silistra şi 
Razgrad. 
 
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
 
Secretariat  
Tehnic Comun - 
Biroul Regional 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 3.2. Cooperarea 
în domeniul 
dezvoltării 
resurselor umane 
– dezvoltarea în 
comun a 
aptitudinilor şi 
cunoştinţelor

  

 

 

(1) Sprijin pentru informarea despre oportunităţile care 
apar pentru resursele umane 

(2) Dezvoltarea de servicii de instruire conectate la 
necesităţile pieţei  

 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 
- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Maxim 
1.500.000 Euro 
 
Minim 
250.000 Euro 

 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
cheltuielile 
eligibile, iar 
bugetul de stat 
va finanţa 13% 
pentru instituţii 
publice şi ONG-
uri. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

 
 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 
fi depuse 
proiecte). 

pentru Cooperare 
Transfrontalieră 
Călăraşi 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.cbcromania
bulgaria.eu 

 
www.infocoopera
re.ro 

 3.3. Cooperarea 
“people-to-
people” 
 
 
 

(1) Sprijin pentru dezvoltarea societăţii civile şi 
comunităţilor locale 

(2) Îmbunătăţirea guvernării locale 

  

 

- Consilii judeţene / 
Administraţii 
districtuale; 
- Consilii locale / 
municipalităţi; 
- Asociaţii ale 
autorităţilor publice 
locale; 
- Camere de comerţ 
/ Asociaţii ale IMM-
urilor; 
- Universităţi; 

Maxim 
250.000 Euro 
 
Minim 
30.000 Euro 

 
 
 
 

FEDR va finanţa 
84,82% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile, iar 
bugetul de stat 
va furniza 13% 
pentru 
instituţiile 
publice şi ONG-
uri. 

În cadrul 
Programului de 
Cooperare 
Transfrontalieră 
România -
Bulgaria 2007- 
2013, în anul 
2011 nu se 
estimează 
lansarea unor 
alte apeluri de 
proiecte (nu pot 

ARIA DE 
COOPERARE 
Şapte judeţe din 
România: 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi, 
Constanţa; 
Nouă districte din 
Bulgaria Vidin, 
Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

- Ministere şi 
departamentele / 
organismele lor 
locale / regionale; 
- Instituţii de 
cercetare non-
profit; 
- Alte ONG-uri al 
căror obiect de 
activitate 
corespunde 
domeniilor de 
intervenţie 
finanţate prin 
program. 

Diferenţa este 
reprezentată de 
contribuţia 
proprie a 
partenerilor. 

 
 
 

fi depuse 
proiecte). 

Pleven, Ruse, 
Dobrich, Silistra şi 
Razgrad. 
Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Secretariat  
Tehnic Comun - 
Biroul Regional 
pentru Cooperare 
Transfrontalieră 
Călăraşi 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.cbcromania
bulgaria.eu 
www.infocoopera
re.ro 

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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2. COOPERARE TERITORIALĂ TRANSNAŢIONALĂ – 
2.1 PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ EUROPA DE SUD EST 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

                                                                                                                                                                    PROIECTE STRATEGICE  

1.  Sprijinirea 
inovării şi 
antreprenoriatului 
 
 

1.1 Dezvoltarea 
reţelelor 
tehnologice şi de 
inovare în 
domenii specifice 

- Activităţi pentru dezvoltarea tehnologiilor şi a 
reţelelor inovative (studii de  fezabilitate, baze de date); 
- Organizarea de sesiuni de instruire comune; 
- Crearea de parcuri tehnologice  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Autorităţi publice 
şi organisme de 
drept public; 
- Organisme de 
drept privat fără 
scop comercial sau 
industrial (ONG-uri, 
Camere de Comerţ) 
 

Nu se aplică 15% 
 
Pentru 
proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernament
-ale din 
România, se 
alocă de la 
bugetul de stat 
maxim 13% din 
cheltuielile 
eligibile 
reprezentând 
co-finanţarea 
naţională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al patrulea  apel  
de propuneri de 
proiecte   
 
Lansare apel  
 
10 octombrie 
2011 
 
Termen limită 
pentru pre-
înregistrarea pe 
site-ul SEE, 
pentru acces în 
sistemul 
electronic de 
transmitere a 
aplicaţiilor  
 
4 noiembrie 
2011 
  
Termen limită 
depunere 
aplicaţie 
electronică  
 
25 noiembrie 
2011 
 
 
 
 

Autoritate 
Comună de 
Management  -  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Autoritate 
Naţională –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
- Direcţia de 
Cooperare 
Teritorială 
Internaţională. 

Pentru detalii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.southeast-
europe.net 
 
www.sudestul-
europei.ro 
 
www.infocooper
are.ro 

http://www.southeast-europe.net/
http://www.southeast-europe.net/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.sudestul-europei.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

2. Adaptarea la 
schimbările 
climatice:evaluarea 
vulnerabilităţilor şi a 
riscurilor şi 
transunerea 
acestora în acţiuni 
implementate la 
nivel regional sau 
local 

 1. Activităţi obligatorii: 
- Organizarea de seminarii pentru realizarea schimbului 
de experienţă, pe teme de interes comun, cu scopul de 
a dezbate abordări diferite pentru evaluarea 
vulnerabilităţilor climatice, colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor şi inserarea acestora în procesul de 
planificare de la nivel regional ş local; 
- Dezvoltarea în parteneriat a unei metodologii sau a 
unor ghiduri care să sprijine autorităţile locale sau 
regionale să integreze informaţiile /rezultatele din 
studiile de vulnerabilitate,  în programele economice şi 
sectoriale ale acestora; 
- Organizarea de seminarii, workshop-uri şi alte 
platforme de dezbateri( de exemplu on-line); 
- Realizarea a 3-5 studii  pilot pentru evaluarea  
vulnerabilităţii în regiunile partenere în proiect, care să 
dezvolte şi să demonstreze tehnici pentru anticiparea 
impactului schimbărilor climatice în comunităţile locale 
şi regionale, inclusiv asupra planificării teritoriale şi 
asupra strategiilor de utilizare a terenurilor. 
2. Activităţi îndrumătoare/indicative : 
-  Realzarea unui platforme sau a unui mecanism ( 
virtual sau între instituţii partenere) pentru 
diseminarea şi interpretarea comună a datelor, a 
informaţiilor sau a studiilor pentru măsurarea 
impactului schimbărilor climatice şi a modalităţii în care 
să le integreze în planificarea de la nivel local/regional 

- Instituţii care au 
ca atribuţii 
principale 
monitorizarea şi 
evaluarea 
impactului 
schimbărilor 
climatice: Instituţii 
de meteorologie şi 
hidrologie de la 
nivel naţional ; 
- Instituţii centrale 
responsabile de  
dezvoltarea 
regiunilor  
( Ministerele 
Dezvoltării 
Regionale, guverne 
locale,); 
- Autorităţi 
regionale; 
- Alte instituţii 
publice de la nivel 
naţional sau 
internaţional care 
cu atribuţii în 
domeniul 
schimbărilor 
climatice. 
 

Nu se aplică. 
 

15% 
 
Pentru 
proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernament
-ale din 
România, se 
alocă de la 
bugetul de stat 
maxim 13% din 
cheltuielile 
eligibile 
reprezentând 
co-finanţarea 
naţională 

Al treilea apel   
s-a lansat în 
data de 
28.04.2011. 
Procedură de 
selecţie în două 
etape. 
 
În prima etapă 
se depun 
Expresiile de 
Interes. 
 
Termenul limită 
pentru prima 
etapă  este 
17.06.2011 
 
În etapa a doua 
se depun 
aplicaţiile 
complete, 
selecţia finală 
făcându-se pe 
baza acestora. 
 

Autoritate 
Comună de 
Management  -  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Autoritate 
Naţională –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
- Direcţia de 
Cooperare 
Teritorială 
Internaţională. 

Pentru detalii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.southeast-
europe.net 
 
www.sudestul-
europei.ro 
 
www.infocooper
are.ro 

http://www.southeast-europe.net/
http://www.southeast-europe.net/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.sudestul-europei.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3.1 Reţea de oraşe 
pentru facilitarea 
accesului şi 
mobilităţii 
persoanelor în Sud 
Estul Europei 

 1. Activităţi obligatorii: 
- Alcătuirea unei reţele de oraşe din care să facă parte  
cele mai reprezentative aglomerări urbane/capitale din 
aria eligibilă a programului – cel puţin 5 oraşe) care să 
faciliteze accesul optim  al pasagerilor în Sud Estul 
Europei; 
- Identificarea reţelelor de tip "feeder" care furnizează 
servicii pentru accesul secundar  din  staţiile de cale 
ferată  ale oraşelor principale şi ale  regiunilor lor 
înconjurătoare, aglomerările urbane şi  zonele 
funcţionale ale acestora ( inclusiv aeroporturi şi porturi 
vecine, de asemenea, atunci când se află în afara 
graniţelor ) care implică  furnizorii de transport publici 
şi privaţi; 
- Elaborarea unor convenţii/acorduri pentru facilitarea 
mobilităţii pasagerilor în regiunile din Sud Estul Europei, 
bazate pe reorganizarea şi armonizarea serviciilor de 
transport în comun şi implementarea acţiunii pilot de 
realizare a unei reţele de oraşe; 
- Implementarea unei acţiuni pilot care  să furnizeze 
informaţii ( calendar comun accesibil prin internet) şi 
servicii ( achiziţionarea de bilete) care să –i ajute pe 
pasagerii din diferite categorii sociale să ajungă la 
destinaţia finală 
2. Activităţi îndrumătoare/indicative : 
- Organizarea unui recensământ al furnizorilor privaţi 
de transport în comun, cu scopul de a  oferi  soluţii 
alternative pentru accesul şi mobilitatea în Sud Estul 
Europei, în situaţia în care serviciile publice nu acoperă 
cererea; semnarea unor  acorduri pentru inserarea  lor 
într-o hartă completă de  accesibilitatea în conformitate 
cu criteriile transnaţionale de calitate; 
 

- Autorităţi 
naţionale şi 
regionale sau alte 
instituţii cu 
competenţe cu 
competenţe clare 
de dezvoltare a 
transportului de 
pasageri şi 
conexiuni cu ţările 
vecine (inclus 
procedurilor 
vamale); 
- Municipalităţile 
care ar putea fi 
identificate clar ca 
noduri de 
accesibilitate 
transnaţională 
pentru pasageri, 
atât prin locaţia 
geografică, 
dimensiunea şi 
serviciile şi 
oportunităţile pe 
care le oferă 
(universităţi-poli de 
atragere a 
studenţilor pentru 
ţările vecine, 
oportunităţile de 
angajare, destinaţii 
turistice, 
aeroporturi şi 
porturi; 

Nu se aplică. 
 
 
 

15% 
 
Pentru 
proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernament
-ale din 
România, se 
alocă de la 
bugetul de stat 
maxim 13% din 
cheltuielile 
eligibile 
reprezentând 
co-finanţarea 
naţională. 
 

Al treilea apel   
s-a lansat în 
data de 
28.04.2011. 
Procedură de 
selecţie în două 
etape. 
 
În prima etapă 
se depun 
Expresiile de 
Interes. 
 
Termenul limită 
pentru prima 
etapă  este 
17.06.2011 
 
În etapa a doua 
se depun 
aplicaţiile 
complete, 
selecţia finală 
făcându-se pe 
baza acestora. 
 

Autoritate 
Comună de 
Management  -  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Autoritate 
Naţională –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
- Direcţia de 
Cooperare 
Teritorială 
Internaţională. 

Pentru detalii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
 
www.southeast-
europe.net 
 
www.sudestul-
europei.ro 
 
www.infocooper
are.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

  - Implementarea unor măsuri pentru  amenajare a 
teritoriului şi furnizarea de servicii ,  
îmbunătăţirea accesibilităţii la hub-uri în staţiile de cale 
ferată, precum şi îmbunătăţirea  serviciilor oferite 
pasagerilor în tranzit; 
locale . 
- Realizarea schimbului de informaţii şi 
acorduri privind soluţiile comune şi facilitarea rezervării 
electronice a biletelor respectând tarifele 
- Organizarea unor campanii de sensibilizare şi 
conştientizare care să conducă la moduri de transport 
mai ecologice şi durabile, orientate spre diferite grupuri 
ţintă. 
- Organizarea unor sesiuni de instruire  
pentru operatorii şi angajaţii companiilor de transport, 
astfel încât aceştia să informeze pasagerii cu privire la 
reţeaua pilot de oraşe. 
 

- Companiile de 
transport feroviar şi 
autorităţile din 
ţările implicate în 
proiect; 
- Furnizorii de 
transport în comun 
de la nivel naţional, 
regional şi local, 
care au rolul de a 
asigura  reţelei 
conexiunile 
necesare; 
- Autorităţile 
Portuare 
- Institute de 
cercetare şi inovare 
din domeniul 
transporturilor. 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

3. 2 Acces facil la o 
reţea de transport 
de mărfuri  
între porturile şi 
ţările fără ieşire la 
mare din Sud Estul 
Europei 

 1. Activităţi obligatorii: 
- Realizarea recensământului nodurilor intermodale de 
transport de marfă reprezentative pentru reţeaua pilot 
care face legătura dintre porturi şi ţările  
fără ieşire la mare, şi evaluarea legislaţiei existente, a 
standardelor, a procedurilor şi serviciilor ; 
- Realizarea unei platforme de discuţii din principalele 
părţi interesate (spre exemplu autorităţile publice, 
companii de transport, operatorii de logistica), în scopul 
armonizării standardelor şi procedurilor pe reţeaua de 
transport de marfă pilot pentru a permite ca 
transportul multimodal să fie eficient şi atractiv pentru 
operatori; 
- Diseminarea informaţiilor specifice şi promovarea 
facilităţilor  transportului intermodal în rândul 
reprezentanţilor sectoarelor productive, ai IMM-uri şi ai  
altor  utilizatori finali, în scopul de a adapta sistemul la 
nevoile lor şi pentru a le facilita accesul  -în special , 
antreprenorilor  locali - la alternativele oferite de 
transportul ecologic; 
- Încheierea de acorduri transnaţionale cu privire la 
măsurile comune pentru internalizarea costurilor 
externe ale transportului rutier pe reţeaua - pilot în 
scopul creşterii competitivităţii transportului 
multimodal. 
2. Activităţi îndrumătoare/indicative : 
- Activităţi de planificare  pentru dezvoltarea 
transportului multimodal în reţeaua de noduri de trafic 
de marfă, inclusiv posibilităţi de a transfera cele mai 
bune practici pentru alte noduri traficul de marfă; 
- Dezvoltarea de module de formare comune pentru 
resurse umane angajate în porturi şi facilităţi logistice; 
-O strategie comună pentru punerea în aplicare a 
măsurilor pentru internaţionalizarea costurilor externe 
ale transportului rutier pe reţeaua de pilot 
transnaţionale pentru creşterea competitivităţii de 
identificare a transportului multimodal. 

- Autorităţile 
naţionale / 
regionale cu 
competenţe clare 
de dezvoltare a 
transportului de 
mărfuri şi a 
legăturilor cu ţările 
vecine. 
- Autorităţile 
vamale 
- Operatorii de 
transport feroviar, 
autorităţile  
portuare, instituţiile 
de navigaţie 
interioară, 
operatorii de 
transport maritim 
- Camerele de 
Comerţ şi asociaţiile 
de logistică dacă  
sunt eligibile în 
conformitate cu 
regulile 
programului. 
- Institute de 
cercetare şi inovare 
din domeniul 
transporturilor 

Nu se aplică 15% 
 
Pentru 
proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernament
-ale din 
România, se 
alocă de la 
bugetul de stat 
maxim 13% din 
cheltuielile 
eligibile 
reprezentând 
co-finanţarea 
naţională 

Al treilea apel   
s-a lansat în 
data de 
28.04.2011. 
Procedură de 
selecţie în două 
etape. 
 
În prima etapă 
se depun 
Expresiile de 
Interes. 
 
Termenul limită 
pentru prima 
etapă  este 
17.06.2011 
 
În etapa a doua 
se depun 
aplicaţiile 
complete, 
selecţia finală 
făcându-se pe 
baza acestora. 
 

Autoritate 
Comună de 
Management  -  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Autoritate 
Naţională –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
- Direcţia de 
Cooperare 
Teritorială 
Internaţională. 

Pentru detalii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.southeast-
europe.net 
 
www.sudestul-
europei.ro 
 
www.infocooper
are.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/ 
operaţiuni eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

4. Gestionarea 
schimbării 
demografice în SEE- 
Migraţia şi 
capitalului uman - 
elemente-cheie 
pentru creşterea 
economică durabilă 

 1. Activităţi obligatorii: 
- Cartografierea/centralizarea  datelor şi informaţiilor 
(precum şi a instrumentelor legate de statistică), 
disponibile în Europa de Sud asupra fluxurilor de 
migraţie şi schimbările demografice în raport cu nevoile 
pieţei muncii, capitalului uman şi a serviciilor sociale 
locale şi economice; 
- Elaborarea unui plan de acţiune concret pentru 
transferul de cunoştinţe şi de consolidare a 
capacităţilor în cazul în care astfel de date, informaţii şi 
/ sau instrumente nu sunt disponibile; 
- Dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii 
transnaţionale de învăţare şi a mecanismelor 
de dialog, precum şi constituirea unei platforme 
comune pentru lansarea unor iniţiative de politică 
transnaţională; 
- Elaborarea în comun a unui cadru metodologic flexibil 
pentru modelele de prognoză şi propuneri de politici, 
astfel încât să fie aplicate la nivel regional; 
- Consolidarea capacităţii administraţiilor regionale de a 
utiliza propunerile de politicii, rezultatele statistice 
pentru politica de planificare strategică şi de procesul 
de programare. 
2. Activităţi îndrumătoare/indicative : 
- Identificarea şi schimbul de informaţii cu privire la 
modelele utilizate în SEE pentru analiza datelor şi 
prognoză. 
- Dezvoltarea pofilului emigrantului , inclusiv date 
privind demografia, capitalul uman, piaţa forţei de 
muncă precum şi informaţii despre politicile din 
domeniu şi cadrele  instituţionale. 
- Realizarea activităţilor din reţea pentru consolidarea 
cooperării pe mai multe niveluri şi între ţările 
participante. 
- Promovarea mecanismelor de învăţare pentru o mai 
bună utilizare a datelor existente de cercetare pentru 
elaborarea politicilor bazate pe dovezi. 
regiuni.  

- Autorităţile 
regionale şi locale 
din teritoriile cele 
mai afectate de 
fluxurile 
demografice şi 
migratorii. – 
- Ministerele de 
resort naţionale cu 
o competenţă 
directă privind 
schimbările 
demografice sau 
migraţia - - Birouri 
de statistică / 
birourile de 
evidenţă a 
populaţiei, -  
-AJOFM-urile  - 
Reţelele active în 
domeniile 
relevante. 

Nu se aplică 15% 
 
Pentru 
proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernament
-ale din 
România, se 
alocă de la 
bugetul de stat 
maxim 13% din 
cheltuielile 
eligibile 
reprezentând 
co-finanţarea 
naţională 

Al treilea apel   
s-a lansat în 
data de 
28.04.2011. 
Procedură de 
selecţie în două 
etape. 
 
În prima etapă 
se depun 
Expresiile de 
Interes. 
 
Termenul limită 
pentru prima 
etapă  este 
17.06.2011 
 
În etapa a doua 
se depun 
aplicaţiile 
complete, 
selecţia finală 
făcându-se pe 
baza acestora. 
 

Autoritate 
Comună de 
Management  -  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
Autoritate 
Naţională –  
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
- Direcţia de 
Cooperare 
Teritorială 
Internaţională. 

Pentru detalii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.southeast-
europe.net 
 
www.sudestul-
europei.ro 
 
www.infocooper
are.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.southeast-europe.net/
http://www.southeast-europe.net/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.sudestul-europei.ro/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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3. COOPERARE INTERREGIONALĂ 
3.1 PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALĂ INTERREG IVC 

 
Axa prioritară Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii suplimentare 

1. Inovare şi 
Economia 
cunoaşterii

  

 
 
 

Programul permite două tipuri de intervenţii: 
- Iniţiative regionale 
- Proiecte de capitalizare, inclusiv Fast Track (proiecte 
care vor beneficia de expertiza CE şi pentru care nu vor 
exista aplicaţii specifice, CE le alege din proiectele de 
capitalizare, utilizând o serie de întrebări). În cadrul 
acestor intervenţii se finanţează următoarele activităţi: 

Autorităţile publice 
 
Organismele de 
drept public 

Maxim 
5 milioane € 
 
Minim 
500.000 € 

15 % 
 
 

În data de 01 
decembrie 
2010 s-a 
lansat cel de- 
al patrulea 
apel de 
proiecte 
INTERREG  IV 
C , având ca 
termen de 
depunere 
data de 11 
aprilie 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoritatea de Management – 
Consiliul Regional Nord – Pas de 
Calais 
 
Autoritatea Naţională – 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Direcţia Cooperare Teritorială 
Internaţională 
 
Pentru informaţii suplimentare 
se pot consulta paginile de 
internet: 
 
http://i4c.eu/fourth_call.html 
www.interreg4c.eu 
www.mdrt.ro 
www.infocooperare.ro 
 

1. 1. Îmbunătăţirea capacităţii regiunilor de dezvoltare 
a cercetării, tehnologiei şi inovării 

1. 2. Promovarea şi facilitarea dezvoltării 
antreprenoriatului şi dezvoltării de noi afaceri în toate 
sectoarele relevante pentru economiile regionale, în 
special cele bazate pe cunoaştere şi inovare 

1. 3. Susţinerea mediului de afaceri, în special a IMM-
urilor în dezvoltarea durabilă şi inovativă facilitând 
transferul de servicii specifice şi crearea de facilităţi 
comune 

1.4. Ajutorul acordat în restructurarea regiunilor 
dependente de ramurile tradiţionale ale industriei, 
inclusiv adaptarea zonelor industriale la noi afaceri 

1. 5. Promovarea utilizării noilor tehnologii de 
informaţie şi comunicaţii în cadrul mediului de afaceri, 
serviciilor publice şi publicului larg, în special în zonele 
rurale 

1. 6. Îmbunătăţirea politicilor regionale privind 
ocuparea forţei de muncă, dezvoltării de aptitudini, 
instruire şi educaţie  

1. 7. Crearea cadrului necesar pentru adaptarea 
economiilor regionale la schimbările socio-economice, 
globalizare şi provocări demografice 

2. Mediu şi 
prevenirea  
riscului  

2. 1. Dezvoltarea de planuri şi măsuri pentru prevenirea 
şi gestionarea riscurilor naturale (în special incendii, 
inundaţii, deşertificare, secetă, cutremure) şi a 
riscurilor tehnologice 

    Autoritatea de Management – 
Consiliul Regional Nord – Pas de 
Calais 
 

http://i4c.eu/fourth_call.html
http://www.interreg4c.eu/
http://www.mdlpl.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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Axa prioritară Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii suplimentare 

2. 2. Promovarea îmbunătăţirii activităţilor de 
management al apelor 

    Autoritatea Naţională – 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Direcţia Cooperare Teritorială 
Internaţională 
 
Pentru informaţii suplimentare 
se pot consulta paginile de 
internet: 
 
http://i4c.eu/fourth_call.html 
www.interreg4c.eu 
www.mdrt.ro 
www.infocooperare.ro 
 

2. 3. Promovarea dezvoltării activităţilor de 
management durabil al deşeurilor şi a trecerii la o 
societate bazată pe reciclare 

2. 4. Promovarea iniţierii de acţiuni privind 
biodiversitatea şi protejarea ariilor naturale, în special 
în siturile NATURA 2000, precum şi promovarea 
dezvoltării activităţilor de management integrat al 
zonelor costiere 

2. 5. Stimularea eficienţei energetice şi dezvoltarea de 
resurse regenerabile de energie, precum şi o 
coordonare mai bună a sistemelor de management al 
eficienţei energetice, şi promovarea transportului 
durabil 

2. 6.  Îmbunătăţirea atractivităţii teritoriale în sprijinul 
dezvoltării socio-economice şi a turismului durabil prin 
protejarea patrimoniului cultural şi a peisajului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i4c.eu/fourth_call.html
http://www.interreg4c.eu/
http://www.mdlpl.ro/
http://www.infocooperare.ro/


 

152 

 

3.2. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALĂ ESPON 2013 
 

Axa 
prioritară 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii suplimentare 

1.  Cercetare 
aplicată în 
domeniul 
dezvoltării 
teritoriale, 
competitivităţii 
şi coeziunii 
teritoriale  

 

Regiuni aflate în vecinătatea Europei  Instituţiile 
publice/de drept 
public şi instituţiile 
private 

750.000,00 € _ Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul 
limită a fost 
20 octombrie 
2011. 

Autoritatea de Management - 
Ministerul Internelor şi 
Amenajării Teritoriului din 
Marele Ducat de Luxemburg 
 
Autoritatea Naţională - 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Direcţia Generală Strategii şi 
Politici pentru Coeziune 
Teritorială 
 
Punctul de Contact ESPON - 
Temporar - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 Direcţia Generală Strategii şi 
Politici pentru Coeziune 
Teritorială 
 
Pentru informaţii suplimentare 
se pot consulta paginile de 
internet: 
 
www.espon.eu 

Funcţionalitatea oraşelor mici şi mijlocii în contextul 
teritorial 

650.000,00 € 

Dimensiunea teritorială a sărăciei şi excluziunii sociale 
în Europa 

750.000,00 € 

Criza economică: Rezilienţa Regiunilor 759.153,00 € 

2.  Analize 
focalizate 
spaţial, 
realizate la 
cererea 
utilizatorilor 
 

Poli de creştere în sud-estul Europei/GROSEE  360.000,00 € _ 

Indicatori-cheie pentru coeziunea teritorială și 
amenajarea teritoriului /KITCASP  

360.000,00 € 

Peisajele locuibile pentru o dezvoltare teritorială 
durabilă /LIVELAND  

379.796,09 € 

Politica peisagistică pentru parcul celor 3 țări /LP3LP  360.000,00 € 

Marea Nordului – difuzarea rezultatelor transnaționale 
/NORTH SEA STAR  

340.000,00 € 

3.  Platformă şi 
instrumente 
ştiinţifice  
 

Atlas ESPON privind structuri şi dinamici teritoriale 
europene 

 Instituţiile 
publice/de drept 
public şi instituţiile 
private 

150. 000 € - 

Identificarea provocărilor şi a potenţialului teritorial 350. 000 € 

Pachete de rezultate teritoriale pentru programele 
FEDR 

500. 000 

Instrument ESPON de cartografiere online 150. 000 € 

Monitorizare şi raportare teritorială UE 598. 000 € 

Monitorizarea teritorială într-o regiune macro 
europeană - Test pentru regiunea Mării Baltice 

360. 000 € 

http://www.espon.eu/
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Axa 
prioritară 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii suplimentare 

4. Valorificarea 
rezultatelor 
cercetărilor, 
consolidarea 
spiritului de 
proprietate 
asupra 
rezultatelor, 
creşterea 
participării la 
procesul de 
luare a deciziei  
 

Activități de capitalizare la nivel transnațional prin 
intermediul rețelei de puncte de contact ESPON 

Punctul de Contact 
ESPON  

600.227 € - Apel de 
proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul 
limită a fost 
20 octombrie 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mdrt.ro 
www.infocooperare.ro 

 

http://www.mdlpl.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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3.3. PROGRAMUL DE COOPERARE TERITORIALĂ INTERACT II 
 

Axa prioritară Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii suplimentare 

1. Dezvoltarea şi 
livrarea serviciilor 

Grup de intervenţie 1 – Resurse 

 Baza informaţională (studii aplicate, baza de date, 
informaţii generale) – să se dezvolte şi să se menţină 
o bază informaţională pentru cooperarea teritorială 

 Instrumente (dezvoltarea de noi instrumente, 
iniţiative pilot)– furnizarea unor manuale şi materiale 
precum şi a unor proceduri standard pentru 
realizarea cooperării teritoriale 

 
 
 
Punctele INTERACT 
 
Structurile implicate 
în managementul şi 
implementarea 
Programelor 
Operaţionale 
aferente cooperării 
teritoriale europene 

 
 
 
 
 

37.637.060 Euro 

 
15% 
 
Pentru proiectele în 
care liderul de 
proiect sau 
partenerii sunt 
instituţii publice 
sau organizaţii 
neguvernamentale 
din România, se 
alocă de la bugetul 
de stat maxim 13%  
din cheltuielile 
eligibile 
reprezentând co-
finanţarea 
naţională. 

 Autoritatea de Management - 
Regiunea Autonomă Bratislava, 
Slovacia 
 
Autoritatea Naţională - 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Direcţia Cooperare Teritorială 
Internaţională 
 
Persoana Naţională de Contact 
- Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Direcţia Cooperare Teritorială 
Internaţională   
 
Pentru informaţii suplimentare 
se pot consulta paginile de 
internet: 
 
www.mdrt.ro 
www.infocooperare.ro 
www.interact-eu.net 
 

Grup de intervenţie 2 – Cooperare 

 Coordonarea reţelei grupurilor ţintă INTERACT 
(managementul reţelei, sprijin pentru reţele 
tematice) 

 Schimb şi transfer de cunoştinţe  („know how”) între 
instituţiile implicate în cooperare teritorială – 
organizarea de conferinţe, seminarii, sesiuni de 
instruire, furnizarea de servicii de consultanţă şi 
îndrumare 

Grup de intervenţie 3 –   Diseminare şi publicitate 

 Diseminare şi publicitate – consolidarea site-ului 
internet INTERACT, diseminarea documentelor şi a 
materialelor promoţionale 

Grup de intervenţie 4 - Managementul calităţii 

 Managementul calităţii – standarde de calitate, 
controlul conţinutului 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mdlpl.ro/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.in/
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3.4. PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALĂ URBACT II 
 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

1.Oraşe 
promotoare ale 
creşterii 
economice şi 
ocupării forţei de 
muncă 
 
 

1.1 Promovarea 
antreprenoriatului 

Crearea a a 19  reţele tematice, care se vor 
concentra pe: 
- promovarea schimbului de experienţă şi bune 
practici între oraşele europene; 
- construirea de noi instrumente şi politici pentru o 
dezvoltare urbană integrată şi durabilă; 
- dezvoltarea unui plan de acţiune local în vederea 
îmbunătăţirii politicilor locale. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
acestui apel de 
proiecte al 
Programului 
URBACT II sunt: 
- Oraşele (în sensul 
larg);  
- Regiuni şi state 
membre, relevante 
în domeniul 
dezvoltării urbane;  
- Universităţi şi 
centre de cercetare 
relevante în 
domeniul 
dezvoltării urbane.  
 

Maxim  
800 000 € 
 
 

Minim 7 % Al treilea apel 
de propuneri de 
proiecte este 
deschis în 
perioada  
9 decembrie 
2011 – 15 
martie 2012. 

Autoritatea de 
Management - 
Ministerul 
Afacerilor Urbane, 
Franţa 
 
Autoritatea 
Naţională  - 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Turismului 
 
Direcţia Cooperare 
Teritorială 
Internaţională 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
pot consulta 
paginile de 
internet: 
 
www.mdrt.ro 
www.infocooperar
e.ro 
http://urbact.eu 

1.2 
Îmbunătăţirea 
Inovării şi 
Economiei 
Cunoaşterii 

1.3 Ocuparea 
forţei de muncă 
şi capitalul uman 

2. Oraşe atractive 
şi unite 

2.1 Dezvoltarea 
integrată a 
zonelor 
degradate sau în 
curs de degradare 

2.2 Integrarea 
Socială 

2.3 Aspectele 
legate de mediu 

2.4 Guvernanţa şi 
planificarea 
urbană 

 
 
 
 
 
 

http://www.mdlpl.ro/
http://www.infocooperare.ro/
http://www.infocooperare.ro/
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C. ALTE GRANTURI 
1. TEMPUS IV - REFORMA INVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR PRIN COOPERARE UNIVERSITARĂ INTERNAȚIONALĂ - APEL 2012 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al 
programului este de a 
sprijini modernizarea 
învățământului superior 
în țările din vecinatatea 
Uniunii Europene.  
Programul Tempus 
promovează cooperare 
instituțională vizând 
reforma și modernizarea 
sistemelor de 
învățământ superior în 
țările partenere. 
Programul contribuie la 
crearea unei zone de 
cooperare în domeniul 
învățământului superior 
care implică Uniunea 
Europeană și țările 
partenere din 
vecinatatea sa.  
În special, programul va 
promova convergența 
voluntară cu evoluțiile 
comunitare în domeniul 
învățământului superior, 
care decurg din Strategia 
Europa 2020, Cadrul 
strategic pentru 
cooperarea europeană 
în domeniul educației și 
formării profesionale (ET 
2020) și procesul de la 
Bologna. 

Cele două instrumente principale de cooperare 
prin intermediul prezentei cereri de propuneri 
Tempus sunt: 
- Proiecte comune: proiecte cu o abordare "de 
jos în sus", având drept scop modernizarea și 
reforma la nivel instituțional (universitar). 
Proiectele comune au drept scop transferul de 
cunoștințe între universități, organizații și 
instituții din UE și din țările partenere, precum și 
între entități din țări partenere, după caz; 
- Măsuri structurale: proiecte care sunt 
destinate să contribuie la dezvoltarea și reforma 
sistemelor de învățământ superior din țările 
partenere, să îmbunătățească gradul lor de 
calitate și relevanța și să crească convergența 
voluntară cu evoluțiile comunitare. Măsurile 
structurale vizează intervenții destinate să 
sprijine reforma structurală a sistemelor de 
învățământ superior și dezvoltarea cadrului 
strategic la nivel național. 
Proiectele naționale trebuie să respecte 
prioritățile naționale care sunt stabilite printr-un 
dialog strâns între delegațiile Uniunii Europene 
și autoritățile competente din țările partenere. 
Proiectele multinaționale trebuie să respecte 
prioritățile regionale care se bazează pe politica 
comunitară de cooperare cu regiunile din țările 
partenere, astfel cum sunt identificate în 
documentele sale strategice privind țările 
vecine, cele pentru preaderarea la UE și cele din 
Asia Centrala și sunt comune pentru toate țările 
partenere dintr-o regiune specifică sau 
abordează o prioritate națională care este 
comună fiecărei țări partenere participante. 

Pentru a fi eligibili pentru acordarea 
subvenției, candidații trebuie să fie 
persoane juridice ("entități 
juridice") stabilite în mod legal de 
peste 5 ani în Uniunea Europeană 
sau în țările partenere Tempus. 
Candidații pentru Proiectele 
comune trebuie să fie instituții de 
învățământ superior publice sau 
private, recunoscute de către stat 
sau asociații, organizații sau rețele 
de instituții de învățământ superior 
dedicate promovării, optimizării și 
reformei învățământului superior. 
Candidații pentru Măsurile 
structurale trebuie să fie entități 
juridice precum se stipulează mai 
sus în cazul proiectelor comune, 
organizații naționale sau 
internaționale ale rectorilor, 
profesorilor sau studenților. 
Instituțiile și organizațiile care pot 
participa în calitate de parteneri/co-
beneficiari la programul Tempus 
variază de la instituții și organizații 
de învățământ superior până la 
instituții și organizații neacademice, 
cum ar fi organizații 
neguvernamentale, societăți, 
industrii și autorități publice. 
 

78,1 milioane 
EUR 

MIN 10% 23 
februarie 
2012 

- 
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2. PROGRAMUL TINERET ÎN ACȚIUNE 2007-2013 - APEL 2012 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivele generale sunt 
următoarele:  
- promovarea cetățeniei active în 
rândul tinerilor, în general, și a 
cetățeniei lor europene, în particular;  
- dezvoltarea solidarității și 
promovarea toleranței între tineri, în 
special în vederea consolidării 
coeziunii sociale în Uniunea 
Europeană;  
- favorizarea înțelegerii reciproce 
între tinerii din diferite țări;  
- contribuția la îmbunătățirea calității 
sistemelor de sprijinire a activităților 
tinerilor și a capacității organizațiilor 
din cadrul societății civile în domeniul 
tineretului;  
- promovarea cooperării europene în 
domeniul tineretului. 
Aceste obiective generale vor fi puse 
în aplicare la nivelul proiectului luând 
în considerare următoarele priorități 
permanente:  
- cetățenia europeană;  
- participarea tinerilor;  
- diversitatea culturală;  
- incluziunea tinerilor cu mai puține 
oportunități. În acest context, un 
accent special va fi pus cu 
preponderență pe incluziunea 
tinerilor emigranți, a tinerilor cu 
handicap și, după caz a tinerilor de 
etnie romă. 

Acțiunea 1 - Tineret pentru 
Europa 
Subacțiunea 1.1 - Schimburile 
de tineri 
Subacțiunea 1.2 – Inițiative ale 
tinerilor 
Subacțiunea 1.3 - Proiecte de 
democrație participativă 
Acțiunea 2 - Serviciul European 
de Voluntariat 
Acțiunea 3 - Tineretul în lume 
Acțiunea 4 - Sisteme de sprijin 
pentru tineret 
Acțiunea 5 - Sprijin pentru 
cooperarea europeană în 
domeniul tineretului 

- organizații fără scop lucrativ 
sau organizații 
neguvernamentale;  
- organisme publice locale, 
regionale;  
- grupuri informale de tineri;  
- organisme care activează la 
nivel european în domeniul 
tineretului;  
- organizații internaționale 
fără scop lucrativ;  
- organizații cu scop lucrativ 
care organizează evenimente 
în domeniul tineretului, 
sportului sau culturii. 

885 milioane 
EUR 

- - 1 februarie 
2012;  
- 1 iunie 
2012;  
- 1 
septembrie 
2012. 

- 
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3. PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE DE-A LUNGUL VIEȚII (LLP) - APEL 2012 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al 
programului este de a contribui 
prin învățarea de-a lungul vieții 
la dezvoltarea Uniunii Europene 
ca o societate avansată bazată 
pe cunoaștere, capabilă de o 
creștere economică durabilă 
însoțită de o creștere cantitativă 
și calitativă a numărului locurilor 
de muncă și de o mai mare 
coeziune socială, asigurând în 
același timp o bună protecție a 
mediului pentru generațiile 
viitoare. 
 
 

În special, programul are ca 
scop favorizarea 
schimburilor reciproce, 
cooperarea și mobilitatea 
între sistemele de educație 
și de formare profesională 
din cadrul Uniunii Europene, 
astfel încât acestea să 
devină un model de calitate 
la nivel mondial. 

Pot solicita finanțare 
administrațiile, autoritățile locale 
și regionale, centrele de formare, 
centrele de cercetare, 
universitățile, școlile, sindicatele, 
federațiile. 
Candidații trebuie să fie stabiliți în 
una dintre următoarele țări:  
- cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene;  
- țările SEE/AELS: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Elveția;  
- țări candidate: Croația, Turcia. 

1.140 de 
milioane EUR 

- 30 aprilie 2012, 
17 septembrie 
2012. 
- (Alocații de 
studiu) 
Comenius: 31 
ianuarie 2012. 
- Comenius, 
Erasmus, 
Leonardo da 
Vinci, Grundtvig 
(Proiecte 
multilaterale, 
rețele și măsuri 
adiacente): 2 
februarie 2012. 
- Leonardo da 
Vinci (Proiecte 
multilaterale pe 
tema 
transferului de 
inovare): 2 
februarie 2012. 
-Leonardo da 
Vinci: Mobilitate 
(inclusiv 
certificatul de 
mobilitate 

- 
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4. INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) - 2012 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - să impulsioneze eficiența 
energetică și folosirea 
rațională a resurselor 
energetice;  
- să promoveze noile resurse 
de energie și să susțină 
diversificare energetică;  
- să promoveze eficiența 
energetică și folosirea noilor 
surse de energie în transport. 

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – 
eficiența energetică - 15 milioane euro 
(buget indicativ): 
- excelența industrială în energie – acțiuni 
pentru creșterea competitivității IMM-
urilor europene; 
- comportamentul consumatorilor – 
acțiuni de sprijin privind direcționarea 
pieței către sisteme și produse mai 
economice în energie; 
- servicii energetice – acțiuni vizând 
creșterea transparenței pieței și a 
încrederii actorilor implicați, pentru 
dezvoltarea pieței de servicii energetice 
pentru micii consumatori. 
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER 
- surse alternative de energie - 11,5 
milioane euro (buget indicativ): 
- electricitate prin sursele de energie 
regenerabile – acțiuni pentru creșterea 
cotei de energie regenerabilă în cota 
finală de consum energetic în Europa; 
- bioenergie – acțiuni favorizând o 
producție crescută și o utilizare a 
biomasei, biolichidelor și biogazului; 
Prioritatea / Programul sectorial STEER - 
folosirea eficientă a energiei în transport - 
12,5 milioane euro (buget indicativ): 
- eficacitate energetică în transporturi – 
acțiuni care vizează reducerea cererilor de 
transport cu autoturismul și pe calea 
ferata . 
- vehicule cu consum redus de energie - 
actiuni care ajuta la directionarea pietei 
catre vehicule mai economice, sustinand 
legislatia recenta in domeniu; 

Pot beneficia de aceste 
fonduri asociațiile, 
autoritățile locale și 
regionale, centrele de 
cercetare, IMM-urile, 
universitățile. 
Parteneriatele realizate 
trebuie să cuprindă cel 
puțin 3 parteneri din 3 țări 
diferite. 

67 de 
milioane de 
euro 

MIN 25% 8 mai 2012 - 
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5. PROGRAM DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU MANAGERI DIN UE ÎN JAPONIA 

 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Oferă managerilor din UE 
oportunitatea unică de a 
experimenta și întelege atât 
elementele culturale cât și cele 
economice care definesc afacerile 
japoneze și progresele în tehnologie. 

Programul de pregătire 
profesională cuprinde: 
- sesiune de orientare; 
- cursuri de limba și cultură 
japoneză; 
- cursuri profesionale; 
- seminarii comune cu oameni 
de afaceri japonezi; 
- vizite (la Sogo Shosha și 
călătorii regionale); 
- vizite la companii individuale. 

Persoane din conducere 
(manageri) care au un rol 
major în definirea și 
implementarea politicii 
firmei, care urmează a lucra 
în Japonia în viitor sau care 
doresc să fie informate 
despre practicile de 
management în Japonia. 

- - 16 februarie 
2012 

- 
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6. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNIA – FRANȚA 

 
Măsura/ 

Axa prioritară 
Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Consolidarea 
colaborărilor științifice 
existente între România 
și Franța, identificarea și 
dezvoltarea de noi teme 
de cercetare de interes 
reciproc; 
- afirmarea prestigiului 
cercetării științifice din 
România cuantificat prin 
rezultate științifice de 
nivel internațional; 
- dezvoltarea schimbului 
de cunoaștere și know-
how între cercetătorii din 
România și Franța. 

Temele de interes științific pentru 
aceasta competiție sunt: 
-Fizica; 
-Chimie; 
-Matematica. 
Cheltuieli eligibile: 
- cu personalul (inclusiv contribuțiile 
legale aferente salariilor și veniturilor 
asimilate acestora); pentru fiecare 
persoană, cheltuielile de personal, 
inclusiv contribuțiile aferente 
decontate în cadrul unui proiect, nu 
pot depăși 16.600 lei/lună; 
- cheltuieli de logistică necesare 
pentru derularea proiectului, inclusiv 
echipamente, consumabile de 
laborator, cheltuieli materiale, 
cheltuieli pentru diseminare, 
informare-documentare, acces la 
infrastructura de cercetare a terților, 
subcontractare (nu mai mult de 5% din 
bugetul părții române) etc,; 
- cheltuieli de deplasare aferente 
deplasărilor în țară sau în străinătate 
ale membrilor echipei, pentru stagii de 
documentare sau cercetare, 
participări la manifestări științifice de 
prestigiu din domeniul proiectului;  
- cheltuieli indirecte (regie) - 
cheltuielile indirecte se calculează ca 
procentaj din cheltuielile directe: 
cheltuieli cu personalul, cheltuieli de 
logistică și cheltuieli de deplasare.  

- Principal Investigator (PI) este doctor în 
științe. În cazul în care diploma de doctor 
a directorului de proiect nu este 
recunoscută în România, recunoașterea 
acesteia trebuie obținută înainte de data 
semnării contractului de finanțare; 
- Principal Investigator (PI) este angajat cu 
normă întreagă în instituția gazdă, pe 
perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată care acoperă cel puțin 
perioada contractului, sau are acordul de 
angajare cu normă întreagă, din partea 
instituției gazdă, cel puțin pe perioada 
contractului. În cazul deciziei de acordare 
a finanțării, contractul de angajare trebuie 
să fie încheiat de directorul de proiect cu 
instituția gazdă cel târziu la data semnării 
contractului de finanțare cu UEFISCDI; 
- O persoană poate depune, în calitate de 
Principal Investigator (PI), în cadrul 
prezentei competiții, o singură aplicație; 
- O persoană poate fi Principal 
Investigator (PI) al unui singur proiect de 
tip JRP - RO - FR, aflat în derulare la un 
moment dat; 
- Este interzisă depunerea de proiecte 
care au în vedere realizarea unor activități 
deja finanțate sau în curs de finanțare din 
alte surse. 

250.000 
euro 
echivalent 
lei / proiect 

- 21 martie 
2012 

- 
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7. PROGRAMUL DAPHNE III 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul Daphne urmărește să 
contribuie la protejarea copiilor, 
tinerilor și femeilor împotriva oricărei 
forme de violență și să atingă un 
nivel ridicat al protejării sănătății și 
coeziunii sociale. 
Programul are ca obiectiv specific să 
contribuie la prevenirea și 
combaterea oricărei forme de 
violență îndreptată împotriva 
copiilor, tinerilor și femeilor, în viața 
publică sau privată, inclusiv 
exploatarea sexuală și traficul cu 
ființe umane, prin luarea unor măsuri 
preventive și oferirea de sprijin și 
protecție victimelor și grupurilor de 
risc. 

Tipuri de acțiuni: 
- acțiuni specifice întreprinse de 
Comisie, cum ar fi studii și 
cercetări, sondaje și 
chestionare, dezvoltare de 
indicatori și metodologii, 
colectare, dezvoltare și difuzare 
a datelor și statisticilor; 
- proiecte transnaționale 
specifice de interes comunitar 
care implică cel puțin două 
state membre în condițiile 
stabilite prin programele 
anuale de activitate; 
- sprijin pentru activitățile ONG-
urilor sau altor organizații, care 
urmăresc un scop de interes 
general privind obiectivele 
menționate mai sus.  
Axe prioritate în cadrul Planului 
de lucru 2012: 
• Drepturile victimelor violenței 
• Violența legată de practicile 
dăunătoare 
• Copii ca victime și apoi autori 
ai violenței 
• Programe și intervenții 
împotriva violenței 
• Programe de training pentru 
cei care lucrează și intră în 
contact cu victimele 
• Munca de abilitare 
• Violența media 

Candidații trebuie să fie 
organizații non-profit publice 
sau private și instituții 
(autorități locale, 
departamente universitare și 
centre de cercetare). 

25 831 000 
EUR 

MIN 20% 29 martie 
2012 

- 
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8. COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI (COST) 
Măsura/ 

Axa prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 COST reunește cercetători și experți 
din diferite țări care lucrează pe 
tematici specifice. COST NU 
finanțează cercetarea în sine, dar 
sprijină organizarea de activități în 
rețea, cum ar fi reuniunile, 
conferințele, schimburile științifice 
pe termen scurt și acțiunile de 
informare a publicului. Programul 
susține în prezent circa 250 de rețele 
(acțiuni) științifice. 

COST invită la depunerea de 
propuneri de acțiuni care să 
contribuie la dezvoltarea 
științifică, tehnologică, 
economică, culturală sau 
societală a Europei. Sunt 
binevenite în special propunerile 
care au rol de precursor pentru 
alte programe europene și / sau 
sunt inițiate de cercetători care se 
află la începutul carierei. 
Dezvoltarea unor legături mai 
strânse între cercetătorii 
europeni este esențială pentru 
crearea Spațiului european de 
cercetare (SEC). Activitățile COST 
sunt desfășurate de echipe de 
cercetare cu scopul de a 
consolida bazele pe care se 
construiește excelența în 
domeniul științific în Europa. 
COST este structurată pe nouă 
domenii generale: 
- biomedicina și bioștiințe 
moleculare;  
- chimie și științe și tehnologii 
moleculare;  
- științele pamântului și 
gestionarea mediului;  
- alimentație și agricultură;  
- silvicultura, servicii și produse 
forestiere;  
- indivizi, societate, cultură și 
sănătate;  
- tehnologiile informației și 
comunicațiilor;  
- materiale, fizică și nanoștiințe;  
- transport și dezvoltare urbană. 

Activitățile COST sunt 
desfășurate de echipe de 
cercetători cu scopul de a 
consolida bazele pe care se 
construiește excelența în 
domeniul științific în 
Europa.  
Candidații sunt invitați să 
își încadreze tematica într-
un singur domeniu. Cu 
toate acestea, propunerile 
interdisciplinare care nu se 
încadrează strict într-un 
singur domeniu sunt cât se 
poate de binevenite și vor 
fi evaluate separat. 

- - 30 martie 
2012 

- 
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9. PROGRAMUL "SPAȚII VERZI" 2012 - COMPONENTA "ARII NATURALE PROTEJATE" 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 MOL România în colaborare 
cu Fundația pentru 
Parteneriat lansează și în 
acest an componenta de 
finanțare "Arii Naturale 
Protejate", program ce 
urmărește promovarea și 
popularizarea ariilor 
protejate din România cu 
scopul de a ridica nivelul de 
acceptare a acestora în 
rândul comunităților locale. 

Activități eligibile: 
• Programe tip Junior Ranger - 
ONG-urile împreună cu 
administratorii (custozii) de arii 
protejate, implică elevii în 
programe de tip Junior Ranger. • 
Ziua Ariei Protejate - Declararea 
unei zile din an ziua ariei 
protejate respective, activități 
organizate cu ocazia acestei zile 
cu implicarea comunităților 
adiacente ariei protejate - menite 
să promoveze aria protejată și 
întreaga zonă . 
• Crearea/Amenajarea unor 
centre de vizitare ale ariilor 
protejate. 
• Crearea/Amenajarea unor 
poteci tematice, interpretative 
înființarea de poteci tematice, 
interpretative ce au diferite 
scopuri: de informare, de 
educație, de recreere, siguranță 
și conservarea resurselor naturale 
și culturale.  
• Activități legate de Ziua 
Internațională a Biodiversității 
(22 mai)  
• Concursuri, competiții 
organizate cu implicarea 
comunității locale. 
• Activități comune ale ONG-
urilor/ administrațiilor/ custozilor 
de arii protejate și a școlilor - 
(altele decât cele enumerate mai 
sus). 

Programul este destinat 
organizațiilor neguvernamentale 
din România custozi sau 
administratori de arii protejate și 
organizațiilor neguvernamentale cu 
expertiză în ceea ce privește 
tematica ariilor protejate (care 
lucrează în parteneriat cu 
administratori, custozi)  
Sunt eligibile pentru finanțare: 
• organizații autonome, non-
partizane, fără scop lucrativ (non-
profit), care funcționează în 
România conform Ordonanței de 
Guvern 26/2000; 
• filiale ale organizațiilor naționale, 
care functionează în România 
conform Ordonanței de Guvern 
26/2000, cu condiția să aibă cont 
separat în bancă și să aibă acordul 
conducerii organizației centrale. 
Parteneri eligibili: 
• organizații autonome, non-
partizane, fără scop lucrativ (non-
profit), care functionează în 
România conform Ordonanței de 
Guvern 26/2000; 
• administrații ale parcurilor 
naționale și naturale; 
• instituții de învățământ; 
• administrații locale, primării, 
Agenții de Protecția Mediului; 
• administratori de arii naturale 
protejate. 

425.000 RON - 29 februarie 
2012 

- 
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10. PROGRAMUL "SPAȚII VERZI" 2012 - COMPONENTA "SPAȚII VERZI URBANE"  
Măsura/ 

Axa prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 MOL România în colaborare 
cu Fundația pentru 
Parteneriat lansează ediția 
2012 a programului "Spații 
verzi" - program ce urmărește 
implicarea comunităților în 
proiecte de înființare, 
amenajare și reabilitare de 
spații verzi publice precum și 
educație ecologică în rândul 
comunității. 

Activități eligibile: 
• Înființarea sau reabilitarea spațiului 
verde prin gazonare, plantări de flori, 
arbuști și arbori autohtone; 
• Activități de educație ecologică non-
formală (în afara curriculei școlare) cu 
elemente creative, destinate 
comunităților locale; 
• Concursuri, expoziții, care au ca 
temă protecția mediului; 
• Reabilitarea cu materiale naturale 
sau mediu-protective a diferitelor 
elemente din spații publice, cum ar fi: 
terenuri de joacă, bănci, mese, 
echipamente de sport, suporturi de 
biciclete, stabilimente pentru odihnă; 
• Înființarea din materiale naturale a 
unor terenuri de joacă, suporturi de 
biciclete, bănci; 
• Curățirea spațiilor publice de 
recreere (parcuri, spații verzi); 
• Montarea și vopsirea coșurilor de 
gunoi; înființarea colectoarelor 
selective de deșeuri . 
Materiale pentru care pot fi solicitate 
fonduri: 
• Arbori și alte plante autohtone; 
• Materiale necesare derulării 
activităților de educație ecologică; 
• Vopsele (la elementele din parcurile 
publice); 
• Echipamente de curățenie ; 
• Recipiente pentru colectarea 
deșeurilor ; 
• Mobilier pentru parcuri publice 
(banci, mese, etc.) - maxim 30% din 
suma solicitata. 

Programul este destinat 
organizațiilor 
neguvernamentale din 
România în parteneriat cu 
școli și/sau instituții publice 
din orașele / municipiile din 
România. 
Sunt eligibile pentru 
finanțare: 
• organizații autonome, non-
partizane, fără scop lucrativ 
(non-profit), care 
funcționează în România 
conform Ordonanței de 
Guvern 26/2000; 
• filiale ale organizațiilor 
naționale, care funcționează 
în România conform 
Ordonanței de Guvern 
26/2000, cu condiția să aibă 
cont separat în bancă și să 
aibă acordul conducerii 
organizației centrale. 
NU sunt eligibile: 
• partidele politice și cultele 
religioase; 
• instituțiile publice, instituții 
de învățământ (gradinițe, 
școli, universități). 

214.000 RON - 29 februarie 
2012 

- 
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11. SAFER INTERNET 2012 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul pentru un 
internet mai sigur este 
structurat în jurul a patru 
acțiuni: 
(a) asigurarea conștientizării 
la nivel public; 
(b) combaterea conținutului 
ilegal și a comportamentului 
dăunător din mediul online; 
(c) promovarea unui mediu 
online mai sigur; 
(d) crearea unei baze de 
cunoșținte. 

Liniile de acțiune 1 și 2: Rețeaua europeană 
de centre pentru un Internet mai sigur 
Acțiunea 1.1 Rețea integrată: Centre pentru 
un Internet mai sigur 
Linia de acțiune 2: Combaterea conținutului 
ilegal și a comportamentului dăunător din 
mediul online 
Acțiunea 2.1 Proiect cu obiective bine 
conturate: Consolidarea activității agențiilor 
de aplicare a legii constând în identificarea 
și analiza pornografiei infatile. Linia de 
acțiune 3: Promovarea unui mediu online 
mai sigur 
Actiunea 3.1 Rețea tematică: Promovarea 
unor experiențe online pozitive pentru 
copii. 
Linia de acțiune 4: Crearea unei baze de 
cunoștințe 
Acțiunea 4.1 Proiect de aprofundare a 
cunoștințelor: Investigarea impactului 
convergenței tehnologice asupra 
tineretului. 
Acțiunea 4.2 Proiect de aprofundare a 
cunoștințelor: Identificarea instrumentelor 
de căutare / navigare adaptate copiilor 
Se solicită prezentarea de propuneri pentru 
un proiect de aprofundare a cunoștințelor 
vizând să identifice care este capacitatea 
tehnică ce permite găsirea conținutului 
adecvat pentru copii și punerea acestuia la 
dispoziție prin intermediul unor 
instrumente de căutare/navigare adaptate 
copiilor. 
 

Participarea la cererea de 
propuneri din cadrul 
acestui program de lucru 
este deschisă tuturor 
persoanelor juridice 
stabilite în statele 
membre.  
Cererea este, de 
asemenea, deschisă 
participării persoanelor 
juridice stabilite pe 
teritoriul statelor AELS 
semnatare ale Acordului 
privind SEE (Norvegia, 
Islanda și Liechtenstein). 

13 422 200 EUR - 29 martie 2012 - 
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12. BURSE DE CERCETARE ROMÂNIA-ELVEȚIA 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 În cadrul Acordului Cadru existent 
între Guvernul României și 
Consiliul Federal Elvețian, privind 
implementarea Programului de 
Cooperare Elvețiano-Român 
pentru reducerea disparităților 
economice și sociale în cadrul 
Uniunii Europene extinse, unul din 
instrumentele dezvoltate este 
Fondul Tematic Burse pentru 
Cercetare. 
Acest program se adresează 
doctoranzilor și postdoctoranzilor 
din România, care doresc să 
dezvolte proiecte de cercetare, 
sub îndrumarea mentorului din 
România și a unui mentor din 
Elveția. 

În vederea depunerii unei aplicații în 
cadrul acestei competiții, 
doctorandul/postdoctorandul român, 
pe baza planului de 
doctorat/postdoctorat, trebuie să 
stabilească o legatură cu un mentor 
elvețian, interesat de tematică. 
Obiectivele, activitățile, modul de 
implementare și derulare precum și 
aportul adus de institutiile partenere 
(conducătoare de 
doctorat/postdoctorat și instituția 
gazdă) sunt stabilite de comun acord.  
Competiția este deschisă pentru toate 
domeniile de cercetare. 

Condiții preliminare 
pentru aplicanți: 
- aplicanții pentru bursa 
doctorală trebuie să fie 
admiși la doctorat într-o 
instituție din România; 
- aplicanții pentru bursa 
postdoctorală (cercetători 
având diploma de doctor) 
trebuie să fie angajați într-
o instituție eligibilă din 
România (universități, 
academii și institute 
naționale de cercetare); 
- mentorii (Senior 
Researchers) din ambele 
țări susțin bursierii în 
calitate de mentori 
parteneri. 

- - 1 aprilie 2012 - 
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13. FONDUL EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA EFICACITĂȚII ENERGETICE (EEEF) 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Fondul va investi în economia de 
energie, eficacitate energetică și 
energii regenerabile, în particular 
în mediul urban, la realizarea a 
cel puțin 20% economie de 
energie și a reducerii emisiilor 
CO2. 
 
Obiective: 
- să contribuie la atenuarea 
schimbărilor climatice; 
- să atragă capitalurile private și 
publice în finanțarea proiectelor 
care vizează atenuarea 
schimbărilor climatice; 
- să atingă durabilitatea 
economică a fondului. 
 

Sunt finanțate proiecte pe energie durabilă, în 
special cele care se implementează în mediul 
urban, privind: 
- clădirile publice și private care integrează 
soluții de eficacitate energetică și energii 
regenerabile, inclusiv cele fondate pe 
utilizarea TIC; 
- sursele de energie regenerabilă 
descentralizate și integrate la nivel local și în 
rețelele electrice; 
- microgenerarea plecând de la sursele de 
energie regenerabilă; 
- transporturile urbane verzi care contribuie la 
creșterea eficacității energetice și integrarea 
surselor de energie regenerabilă, punând 
accent pe transporturile publice, vehiculele 
care funcționează cu energie electrică și 
hidrogen și reducerea emisiilor de gaz cu efect 
de seră; 
- infrastructurile locale, inclusiv iluminatul 
eficient al infrastructurilor publice externe 
precum cel al străzilor, soluțiile de stocaj de 
electricitate, contoarele inteligente și rețelele 
inteligente care utilizează din plin TIC; 
- tehnologiile în materie de eficacitate 
energetică și energii regenerabile prezentând 
un poțential inovator și economic și utilizând 
cele mai bune procedee disponibile. 
Pentru a ajunge cât mai eficient la beneficiarii 
finali, EEEF poate să intervină prin 2 tipuri de 
investiții: directe și prin instituțiile financiare. 

Pot depune proiecte: 
autorități locale și 
regionale, autorități 
naționale, companii și 
IMM-uri, asociații. 

265 milioane 
de euro 

- - www.eeef.eu 
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14. PROGRAMUL "EUROPA PENTRU CETĂȚENI" (2007-2013) - APEL 2012 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Acţiunea 1: 
"Cetăţeni activi 
pentru Europa" 

 

 Măsura 1: Înfrăţirea între 
oraşe 

Această măsură vizează activităţile 
care implică sau promovează 
schimburile directe între cetăţeni 
europeni prin participarea 
acestora la activităţi de înfrăţire 
între oraşe. 

Programul este deschis 
tuturor promotorilor 
stabiliţi în una dintre 
ţările participante la 
program şi care, în 
funcţie de măsură, sunt 
fie:  
- un organism public; fie  
- o organizaţie nonprofit 
cu statut juridic 
(personalitate juridică). 

- _ _ Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de internet: 
 
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/citizenship
/funding/2011/ind
ex_en.php 

Măsura 1.1: Întruniri ale 
cetăţenilor în contextul 
înfrăţirii între oraşe 
(subvenţie pentru proiect) 

6 107 000 EUR 
 
Subvenție Maximă / 
proiect 
25.000 € 
Subvenție Minimă / 
proiect 
5.000 € 

_ Apel de proiecte 
cu depunere la 
termen. 
Termenele limită 
sunt:. 1 
februarie, 1 
iunie, 1 
septembrie 2012 

Măsura 1.2: Reţele de oraşe 
înfrăţite (subvenţie pentru 
proiect) 

Această măsură sprijină 
dezvoltarea de reţele create pe 
baza legăturilor de înfrăţire între 
oraşe, care sunt importante pentru 
că asigură o cooperare structurată, 
intensă şi multilaterale între 
municipalităţi şi, prin urmare, 
contribuie la maximizarea 
impactului programului. 

4 528 000 EUR 
 
Subvenție Maximă / 
proiect 
150.000 € 
Subvenție Minimă / 
proiect 
10.000 € 

_ Apel de proiecte 
cu depunere la 
termen. Termenul 
limită este 1 
februarie, 1 
septembrie 2012. 

Măsura 2: "Proiecte 
cetăţeneşti" şi "Măsuri de 
sprijin" 

 

Măsura 2.1: Proiecte 
cetăţeneşti (subvenţie pentru 
proiect) 

Această măsură abordează o 
problemă majoră a Uniunii Europene 
din ziua de astăzi: cum se poate 
reduce distanţa dintre cetăţeni şi 
Uniunea Europeană. Măsura vizează 
explorarea metodologiilor originale 
şi inovatoare în măsură să încurajeze 
participarea cetăţenilor şi stimularea 
dialogului între cetăţenii europeni şi 
instituţiile Uniunii Europene. 

Programul este deschis 
tuturor promotorilor 
stabiliţi în una dintre 
ţările participante la 
program şi care, în 
funcţie de măsură, sunt 
fie un organism public, 
fie o organizaţie 
nonprofit cu statut 
juridic. 

1 308 000 EUR 
 
Subvenție Maximă / 
proiect 
250.000 € 
Subvenție Minimă / 
proiect 
100.000 € 
 
 

Min 40% Apel de proiecte cu 
depunere la 
termen. Termenul 
limită este  1 iunie 
2012. 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 2.2: Măsuri de sprijin 
(subvenţie pentru proiect) 

Această măsură are ca scop 
sprijinirea activităţilor care ar putea 
conduce la stabilirea de 
parteneriate şi reţele de lungă 
durată care să ajungă la un număr 
semnificativ de diferite părţi 
interesate care promovează 
cetăţenia europeană activă, 
contribuind astfel la oferirea unui 
răspuns mai bun la obiectivele 
programelor şi maximizând 
impactul şi eficacitatea generală a 
acestora. 

805 000 EUR 
  
Subvenție Maximă / 
proiect 
100.000 € 
Subvenție Minimă / 
proiect 
30.000 € 
 
 

Min 20% Apel de proiecte cu 
depunere la 
termen. Termenul 
limită este 1 iunie 
2012. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de internet: 
 
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/citizenship
/funding/2011/ind
ex_en.php 

Acţiunea 2: 
"Societatea civilă 
activă în Europa" 

 

 Măsura 1: Sprijin structural 
pentru organizaţiile de 
cercetare în domeniul 
politicilor publice europene 
(grupuri de reflecţie) 

Această măsură vizează sprijinirea 
activităţii organizaţiilor de 
cercetare în domeniul politicilor 
publice europene (grupuri de 
reflecţie), care pot oferi idei şi 
reflecţii noi cu privire la aspecte 
europene, cetăţenia activă la nivel 
european sau valorile europene. 

Programul este deschis 
tuturor promotorilor 
stabiliţi în una dintre 
ţările participante la 
program şi care, în 
funcţie de măsură, sunt 
fie:  
- un organism public; fie  
- o organizaţie nonprofit 
cu statut juridic 
(personalitate juridică). 

_ _ Apel de proiecte cu 
depunere la 
termen. Termenul 
limită este  15 
octombrie 2012. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de internet: 
 
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/citizenship
/funding/2011/ind
ex_en.php 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 2: Sprijin structural 
pentru organizaţiile societăţii 
civile la nivelul UE 

Această măsură va oferi 
organizaţiilor societăţii civile cu 
dimensiune europeană capacitatea 
şi stabilitatea necesară pentru a-şi 
dezvolta activităţile la nivel 
european. Scopul este acela de a 
contribui la apariţia unei societăţi 
civile structurate, coerente şi active 
la nivel european. 

Programul este deschis 
tuturor promotorilor 
stabiliţi în una dintre 
ţările participante la 
program şi care, în 
funcţie de măsură, sunt 
fie:  
- un organism public; fie  
- o organizaţie nonprofit 
cu statut juridic 
(personalitate juridică). 

Subvenţia poate fi 
calculată prin două 
metode diferite:  
(a) buget bazat pe 
sume forfetare;  
(b) buget bazat pe 
costuri reale. 
Valoarea subvenţiei 
va fi calculată pe 
baza unui buget 
estimativ detaliat si 
echilibrat, fiind 
exprimată în euro. 
Subvenţia maximă 
este de 100 000 
EUR. 

Min 20% Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de internet: 
 
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/citizenship
/funding/2011/ind
ex_en.php 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 Măsura 3: Sprijin pentru 
proiecte iniţiate de 
organizaţii ale societăţii civile 
(subvenţie pentru proiect) 

Scopul acestei măsuri este de a 
sprijini proiecte concrete 
promovate de organizaţii ale 
societăţii civile care aparţin 
diferitelor ţări participante. Aceste 
proiecte ar trebui să sporească 
sensibilizarea publicului cu privire 
la aspecte de interes european şi să 
contribuie la încurajarea înţelegerii 
reciproce a diferitelor culturi şi la 
identificarea valorilor comune prin 
cooperare la nivel european. 

Subvenţia poate fi 
calculată prin două 
metode diferite, 
care corespund 
unor abordări 
diferite şi cărora li 
se aplică reguli 
specifice:  
(a) buget bazat pe 
sume forfetare 
pentru "proiecte de 
evenimente";  
(b) buget bazat pe 
costuri reale pentru 
"proiecte de 
producţie si 
realizare". 
Subvenţia maximă 
este 150 000 EUR. 
Subvenţia minimă 
eligibilă este de  
10 000 EUR.  
 
807 000 EUR 

Min 30% Apel de proiecte cu 
depunere la 
termen. 
Termenul limită a 
fost  1 februarie 
2012. 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Acțiunea 3  
Împreună pentru 
Europa 
 

Evenimente de mare 
vizibilitate 
 

Această acţiune are drept scop 
aprofundarea conceptului de 
„cetăţenie activă europeană” şi 
promovarea înţelegerii sale în 
întreaga Europă, astfel contribuind 
la apropierea Europei de cetăţenii 
săi, prin trei seturi de măsuri. 
Această acţiune va fi iniţiată şi 
desfăşurată de Comisia Europeană, 
de aceea nu se vor selecta proiecte 
propuse pentru această măsură. 
Prin această măsură vor fi sprijinite 
evenimente de mare amploare 
organizate de Comisia Europeană 
în colaborare cu statele membre 
sau cu alţi parteneri cu relevanţă 
ori în cadrul președinției 
semestriale a UE, evenimente ce 
ajută la accentuarea sentimentului 
de apartenenţă la aceeaşi 
comunitate şi a celui de angajare în 
proiectul european. 

- - - - - 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Acţiunea 4: 
"Memoria 
europeană activă" 
(subvenţie pentru 
proiect) 

_ Scopul proiectelor sprijinite în 
cadrul acestei acţiuni este de a 
păstra vie amintirea victimelor 
nazismului şi stalinismului şi de a 
îmbunătăţi gradul de cunoaştere şi 
înţelegere al generaţiilor prezente 
şi viitoare cu privire la ceea ce s-a 
întâmplat în lagăre şi în alte locuri 
de exterminare în masă a civililor şi 
de ce. 

Programul este deschis 
tuturor promotorilor 
stabiliţi în una dintre 
ţările participante la 
program şi care, în 
funcţie de măsură, sunt 
fie:  
- un organism public; fie  
- o organizaţie nonprofit 
cu statut juridic 
(personalitate juridică). 

Subvenţia poate fi 
calculată prin două 
metode diferite:  
(a) buget bazat pe 
sume forfetare şi 
sume fixe pentru 
"proiecte de 
evenimente";  
(b) buget bazat pe 
costuri reale pentru 
"proiecte de 
producţie si 
realizare".  
Subvenţia maximă 
este de 55 000 EUR. 
Subvenţia minimă 
eligibilă este de  
10 000 EUR.  
 
2 414 000 EUR 

40% Apel de proiecte cu 
depunere la 
termen. Termenul 
limită este  1 iunie 
2012. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de internet: 
 
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/citizenship
/funding/2011/ind
ex_en.php 
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15. PROGRAMUL DE FINANȚARE "ATITUDINE ȘI IMPLICARE" 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Crearea și întărirea 
rețelelor de advocacy și 
watchdog privind mediul în 
România; 
- Îmbunătățirea 
implementării legislației de 
mediu prin activități de 
conștientizare monitorizare 
și responsabilizare la nivel 
local și național; 
- Analiza politicilor de mediu 
și inițierea dialogului cu 
privire la acestea între ONG-
uri și organele decizionale; 
- Conștientizarea și luarea 
de atitudine împotriva 
inițiativelor ilegale și/sau 
dăunătoare mediului prin 
implicare publică; 
- Îmbunătățirea lucrului în 
rețea a organizațiilor de 
mediu activități de advocacy 
și watchdog. 

Scopul programului este creșterea 
angajamentului civic și participarea 
publică efectivă în luarea deciziilor de 
mediu prin creșterea capacității 
organizațiilor neguvernamentale de 
mediu în activități de advocacy și 
watchdog și în organizarea de 
campanii și acțiuni legate de probleme 
sau conflicte concrete de mediu.  
Misiunea programului este de a 
înlesni, de a întări și de a sprijini 
activitățile de tip advocacy și 
watchdog ale ONG-urilor de mediu din 
România cu scopul de a mări 
contribuția acestor organizații la 
dezvoltarea politicilor de mediu, 
precum și în ceea ce privește 
monitorizarea implementării legislației 
naționale și a UE din domeniul 
protecției mediului. 

Programul se adresează exclusiv 
organizațiilor neguvernamentale 
de mediu din România. 

512.000 RON - 10 februarie 
2012 

- 
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16. PROGRAMUL DE DONAȚII SOFTWARE ȘI HARDWARE TECHSOUP ROMÂNIA 

 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

 ONG-urile din România pot 
beneficia de peste 250 de 
produse software și 
hardware, reușind astfel să 
își gestioneze mai bine 
bugetele proprii destinate 
IT&C, dar și să achiziționeze 
cele mai eficiente produse 
din domeniu. Acest program 
a fost lansat cu ajutorul 
donațiilor de produse 
tehnologice ale unor 
parteneri precum Microsoft 
și Cisco. 

Pentru a obține o donație IT, organizațiile 
non-profit trebuie să urmeze doar trei pași, 
care constau în: 
1. Înregistrarea organizației dumneavostră 
pe www.techsoup.ro; 
2. Solicitarea donației și plata taxei de 
administrare; 
3. Primirea produselor necesare. 
 
Programul TechSoup România va percepe o 
taxă de administrare pentru fiecare solicitare 
care a trecut de faza de procesare. Această 
taxă este necesară pentru acoperirea 
costurilor de administrare a programului de 
donare a tehnologiei.  
 
Deși organizațiile aplicante vor trebui să 
plătească taxa de administrare, care poate 
varia între 10 și 1200 RON (în funcție de tipul 
și numărul produselor comandate), totuși 
acestea vor economisi între 92 și 96% din 
valoarea produselor comandate, în 
comparație cu prețurile de retail. 

Pentru a participa la 
programul de donații 
TechSoup România, 
organizațiile non-profit 
trebuie să îndeplinească 
atât criteriile generale de 
eligibilitate enumerate 
mai jos, cât și cele 
solicitate de partenerii 
donatori individuali. 
 
Organizațiile eligibile vor 
avea: 
• un Certificat de Înscriere 
în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor acordat de o 
Judecatorie de pe 
teritoriul României; 
• un Certificat de 
Înregistrare Fiscală 
acordat de Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală. 

- Achitarea unei 
taxe care 
reprezintă un 
procent de la 4 
până la 10% din 
valoarea oficială 
pe piață a 
produselor. 

- - 

 
 
 

http://www.techsoup.ro/user/register/
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17. MEDIA 2007: FESTIVALURI AUDIOVIZUALE 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective:  
- facilitarea și încurajarea promovării și 
circulației operelor audiovizuale și 
cinematografice europene în cadrul 
manifestărilor comerciale, târgurilor 
profesionale și festivalurilor audiovizuale în 
Europa și în lume, în măsura în care aceste 
evenimente pot juca un rol important în 
promovarea operelor europene și în crearea 
unei rețele de profesioniști;  
- îmbunătățirea accesului la operele 
audiovizuale europene pentru publicul 
european și internațional. 

Organismele europene trebuie să 
organizeze festivaluri audiovizuale 
ale căror acțiuni contribuie la 
obiectivele menționate și al căror 
program conține minimum 70% de 
opere europene provenind din 
minimum 10 țări participante în 
programul MEDIA.  
Prezentul apel pentru propuneri se 
referă doar la proiectele care încep 
între 1 mai 2012 și 30 aprilie 2013. 

Prezentul apel se 
adresează 
organismelor 
europene (companii 
private, organizații 
non-profit, asociații, 
organizații de 
caritate, fundații, 
municipalități, 
consilii locale etc.) 
stabilite în una 
dintre țările 
urmatoare și 
deținute în 
majoritate de către 
cetățeni provenind 
din una dintre țările 
următoare: țările 
membre ale Uniunii 
Europene, ale 
Spațiului Economic 
European 
participând în 
programul MEDIA 
2007 (Islanda, 
Lichtenstein, 
Norvegia), Elveția și 
Croația. 

1 600 000 
EUR 

Min 50% Date-limită 
pentru 
prezentarea 
propunerilor:  
- 31 octombrie 
2011: pentru 
proiectele care 
încep în 
perioada 1 mai 
2012-31 
octombrie 
2012;  
- 30 aprilie 
2012: pentru 
proiectele care 
încep în 
perioada 1 
noiembrie 
2012-30 aprilie 
2013. 

- 
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18. MEDIA 2007: SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA DE PROIECTE DE PRODUCȚIE 

 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Unul dintre obiectivele programului este acela 
de a promova, prin furnizarea de sprijin 
financiar, dezvoltarea de proiecte de producție 
destinate piețelor europene și internaționale, 
prezentate de societăți de producție europene 
independente în urmatoarele categorii: filme 
de ficțiune, documentare creative și filme de 
animație. 

Activitățile de dezvoltare pentru 
următoarele lucrări audiovizuale 
(unice sau seriale) sunt eligibile:  
- proiecte de ficțiune de nu mai 
puțin de 50 de minute, destinate 
exploatării comerciale;  
- documentare creative de nu mai 
puțin de 25 de minute (durata unui 
episod, în cazul serialelor), 
destinate exploatării comerciale;  
- proiecte de animație de nu mai 
puțin de 24 de minute, destinate 
exploatării comerciale. 
Activitățile de dezvoltare și 
producție pentru următoarele 
categorii de lucrări nu sunt eligibile:  
- înregistrări în direct, jocuri 
televizate, talk show-uri, reality 
show-uri sau programe școlare, 
didactice și de învățare;  
- documentare de promovare 
turistică, documentare privind 
realizarea filmelor, reportaje de 
actualitate și cu animale, programe 
de știri și seriale documentare;  
- proiecte care promovează, direct 
sau indirect, mesaje aflate în 
dezacord cu politicile Uniunii 
Europene. 

Prezenta cerere de 
propuneri se 
adresează 
societăților 
europene ale căror 
activități contribuie 
la atingerea 
obiectivelor de mai 
sus, în special 
societăților de 
producție 
independente.  
Societățile 
candidate trebuie 
să fie stabilite în 
una dintre țările 
următoare:  
- cele 27 de țări ale 
Uniunii Europene;  
- țările SEE, Elveția 
și Croația. 

17000000 
EUR 

MIN 40% 25 noiembrie 
2011 și 13 
aprilie 2012. 

- 
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19. MEDIA 2007: SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA DE PRODUCȚII INTERACTIVE ONLINE ȘI OFF-LINE  

 

 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Unul dintre obiectivele programului este acela 
de a promova, prin furnizarea de sprijin 
financiar, dezvoltarea de proiecte de producție 
destinate piețelor europene și internaționale, 
prezentate de societăți de producție europene 
independente. 

Sunt eligibile activitățile pentru 
urmatoarele producții interactive:  
- Dezvoltare conceptuală (până la 
prima aplicație executabilă) de 
conținut digital interactiv care să 
completeze un proiect audiovizual 
(proiecte de ficțiune, documentare 
creative sau proiecte de animație) 
realizat special pentru cel puțin una 
dintre următoarele platforme:  
- internet;  
- PC;  
- consola;  
- dispozitiv portabil;  
- televiziune interactivă.  
 
Acest conținut digital trebuie să 
aibă următoarele caracteristici:  
- interactivitate amplă cu o 
componentă narativa;  
- originalitate, creativitate și 
inovație față de lucrările existente;  
- potențial comercial la nivel 
european. 

Prezentul aviz se 
adresează 
societăților de 
producție 
independente.  
Societățile 
candidate trebuie 
să fie stabilite în 
una dintre 
următoarele țări:  
- cele 27 de state 
ale Uniunii 
Europene;  
- statele SEE, Elveția 
și Croația. 

2500000 
EUR 

MIN 40% 25 noiembrie 
2011 și 13 
aprilie 2012. 

-- 
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20. MEDIA 2007: SPRIJIN PENTRU SISTEMUL "SELECTIV" DE DISTRIBUȚIE TRANSNAȚIONALĂ A FILMELOR EUROPENE 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Una dintre măsurile care urmează să fie puse 
în aplicare este promovarea distribuției 
transnaționale a filmelor europene.  
Obiectivul sistemului "selectiv" este de a 
încuraja și sprijini o distribuție transnațională 
mai largă a filmelor europene recente non-
naționale, încurajând mai ales distribuitorii 
cinematografici să facă investiții în promovarea 
și distribuirea corespunzatoare a filmelor 
europene non-naționale.  
Sistemul urmărește, de asemenea, să 
încurajeze stabilirea de contacte între sectorul 
de producție și cel de distribuție, în vederea 
creșterii competitivității filmelor europene 
non-naționale. 

Următoarea acțiune este eligibilă în 
baza prezentei cereri de propuneri:  
Distribuția cinematografică a 
filmelor de lung metraj non-
naționale. Filmul trebuie să fie 
produs, în majoritate, de un 
producător / producători cu sediul 
în țările participante la programul 
MEDIA și să fie realizat, în mare 
parte, de profesioniști din țările 
respective.  
Filmul trebuie să fie un film artistic, 
un film de animație sau un 
documentar recent, să aibă o 
durată mai mare de 60 de minute și 
să provină dintr-o țară diferită de 
țara de distribuție. Nu sunt eligibile 
filmele care au un buget de 
producție mai mare de 15 milioane 
EUR. 

Prezentul anunț se 
adresează 
societăților 
europene ale căror 
activități contribuie 
la realizarea 
obiectivelor 
menționate 
anterior.  
Solicitanții trebuie 
să fie înregistrați în 
una dintre 
următoarele țări:  
- cele 27 de țări ale 
Uniunii Europene;  
- țările SEE;  
- Elveția și Croația. 

12 250 000 
EUR 

MIN 50% 30 martie 2012 
și 29 iunie 2012 
 

- 
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21. MEDIA 2007: SPRIJIN PENTRU DIFUZAREA LA TELEVIZIUNE A OPERELOR AUDIOVIZUALE EUROPENE  
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Unul dintre obiectivele programului este de a 
promova difuzarea transnațională a operelor 
audiovizuale europene produse de societăți de 
producție independente, prin încurajarea 
cooperării dintre difuzori, pe de o parte și 
producătorii și distribuitorii independenți, pe 
de altă parte. 

Opera audiovizuală propusă trebuie 
să fie o producție de televiziune 
europeană independentă (ficțiune, 
animație sau documentar creativ) 
care implică participarea a cel puțin 
trei societăți de difuzare din mai 
multe state membre ale Uniunii 
Europene sau țări participante la 
Programul MEDIA 2007.  
Candidatura trebuie depusă cel 
târziu în prima zi de turnaj.  
Durata maximă a proiectelor este 
de 30 sau 42 (în cazul proiectelor 
de seriale) de luni. 

Prezentul apel se 
adresează 
societăților 
europene și în 
special societăților 
de producție de 
televiziune 
independente.  
Solicitanții trebuie 
să fie stabiliți în una 
dintre următoarele 
țări:  
- cele 27 de țări ale 
Uniunii Europene;  
- țările care aparțin 
SEE, Elveția și 
Croația. 

10800000 
EUR 

MIN 87,5 % 11 iunie 2012 - 
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22. SĂNĂTATE PUBLICĂ - CERERE DE PROIECTE 2012 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective generale: 
- protejarea cetățenilor 
împotriva amenințărilor 
sanitare; 
- dezvoltarea strategiilor și 
mecanismelor de prevenire, 
schimb de informații privind 
reacția față de amenințările 
pentru sănătate, împotriva 
bolilor transmisibile și 
nontransmisibile și față de 
amenințările sanitare de 
origine fizică, chimică, 
biologică, incluzând și actele 
de diseminare voluntară. 

Această cerere generală de proiecte 
are următoarele părți componente: 
- cererea de proiecte 1: coordonarea 
raspunsului în eventualitatea unor 
evenimente cauzate de arme chimice - 
450.000 euro; 
- cererea de proiecte 2: impactul 
amenințărilor pentru sănătate asupra 
transportului aerian, în caz de armă 
biologică, chimică, radiologică a 
agenților - 600.000 euro; 
- cererea de proiecte 3: suport pentru 
parteneriatul european pentru inovare, 
îmbătrânire activă și sănătoasă - 
4.021.820 euro; 
- cererea de proiecte 4: comunitatea 
locală, inclusiv inițiativele din mediul 
școlar, pentru prevenirea 
supraponderalității și obezității la copii 
și adolescenți - 1.200.000 euro; 
- cererea de proiecte 5: bune practici și 
metode de lucru pentru sprijinirea 
alegerilor sănătoase și îmbunătățirea 
competențelor de viață - 500.000 euro; 
- cererea de proiecte 6: benchmarking 
pentru îngrijirile oncologice complete și 
tratamentele interdisciplinare pentru 
pacienți și randamentul exemplelor de 
bună practică în îngrijirile oncologice 
complete - 500.000 euro; 
- cererea de proiecte 7: prevenirea 
bolilor cronice - 1.400.000; 
- cererea de proiecte 8: sprijin pentru 
rețelele europene de informare privind 
bolile rare - 4.500.000 euro. 

Pot depune proiecte: centre de 
cercetare, autorități locale, mari 
companii, administrații centrale, 
IMM-uri, universități, asociații, 
organisme internaționale. 

13.171.820 
euro 

Minim 20% în 
cazuri 
excepționale 

9 martie 
2012 

- 
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23. MEDIA 2007 : I2I AUDIOVISUAL  
 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prezenta cerere de propuneri este emisă în baza 
Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 
privind punerea în aplicare a unui program de 
sprijin pentru sectorul audiovizual european 
(MEDIA 2007). 
Printre măsurile prevăzute în decizia menționată 
anterior se află dezvoltarea de proiecte de 
producție. 
Sprijinul vizează facilitarea accesului societăților 
europene de producție la fondurile acordate de 
către credit și instituții financiare pentru 
cofinanțarea unei părți a costurilor aferente 
următoarelor posturi: 
- Asigurarea producțiilor audiovizuale: Modulul 
1: Intervenție în postul "asigurări" în cadrul unui 
buget de producție; 
- Garanția de bună executare a unei opere 
audiovizuale: Modulul 2: Intervenție în postul 
"garanție de bună executare" în cadrul unui 
buget de producție; 
- Finanțarea creditului pentru producția unei 
opere audiovizuale: Modulul 3: Intervenție în 
capitolul "cheltuieli financiare" în cadrul unui 
buget de producție. 

Opera audiovizuală propusă: 
- trebuie să fie o operă de 
ficțiune, animație sau 
documentar creativ, produsă în 
cea mai mare parte de societăți 
care au sediul legal într-una 
dintre țările participante la 
Programul MEDIA; 
- trebuie să fie produsă cu 
participarea semnificativă a 
unor profesioniști resortisanți 
sau rezidenți în statele 
participante la Programul 
MEDIA. 
Durata maximă a proiectelor 
este de 30 de luni. 
Prezenta cerere de propuneri 
vizează în mod exclusiv 
proiectele demarate între 1 
iulie 2011 și 6 iunie 2012. 

Prezenta cerere se 
adresează 
societăților ale 
căror activități 
contribuie la 
realizarea 
obiectivelor 
menționate 
anterior, în special 
societăților de 
producție 
audiovizuală 
independente. 
Candidații trebuie 
să fie rezidenți 
legali în una dintre 
țările următoare: 
- cele 27 de țări ale 
Uniunii Europene; 
- țările SEE; 
- Elveția și Croația. 

3 milioane 
EUR 

MIN 40% 6 iunie 2012 - 
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24. PROGRAMUL UNCTAD / EMPRETEC ROMÂNIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Programul 
UNCTAD / 
EMPRETEC 
România 2011  
 

Printre obiectivele programului 
se află: creşterea numărului de 
întreprinderi mici şi mijlocii, 
crearea de noi locuri de muncă, 
identificarea întreprinzătorilor 
de succes, dezvoltarea 
competenţelor personale 
antreprenoriale şi a capacităţii 
manageriale, dezvoltarea 
metodelor moderne de afaceri. 
 

Prin Program se finanţează 
workshop-urile UNCTAD EMPRETEC 
România pentru sprijinirea dezvoltării 
IMM-urilor în domenii de interes 
pentru dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale, în scopul dobândirii 
cunoştinţelor teoretice şi cu 
aplicabilitate practică, necesare 
începerii şi dezvoltării unei afaceri.  
 
Workshop-urile vor fi organizate sub 
coordonarea celor 5 centre 
EMPRETEC (un centru naţional-
AIPPIMM şi patru centre regionale- 
OTIMMC Cluj, OTIMMC Constanţa, 
OTIMMC Craiova si OTIMMC Iasi) şi 
se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate 
celor 8 OTIMMC). 
 

Pot beneficia de 
prevederile Programului 
persoane fizice care, 
îndeplinesc cumulativ la 
data depunerii 
Formularului de înscriere în 
program, următoarele 
criterii de eligibilitate: sunt 
cetăţeni români; au studii 
medii sau superioare 
definitivate cu diploma de 
Bacalaureat / Licenţă sau 
adeverinţa care să ateste 
finalizarea studiilor; s-au 
înscris la activităţile 
prevazute în Program, pe 
baza formularului de 
înscriere. 

Pentru realizarea 
Programului se 
alocă de la 
bugetul de stat pe 
anul 2011 suma 
de 350.000 lei. 
Taxa de 
participare la cele 
8 workshop-uri 
UNCTAD 
EMPRETEC din 
cadrul START, 
este de 1000 lei.  

1000 lei - - 
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25. FINANŢAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI – BAS ROMÂNIA 2011 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi 

eligibili 
Valoare 

grant 
Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Programul de 
finanţare a 
consultanţei in 
afaceri BAS 
România 2011 

 
 
 
 
 
 

BAS Romania este un program de finanţare a 
consultanţei în afaceri care contribuie la 
dezvoltarea economiei româneşti prin cele două 
obiective principale: 
- Susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii 
companiilor private din România prin co-finanţarea 
costurilor pentru proiecte de consultanţă efectuate 
de specialişti locali; 
- Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor 
de consultanţă prin încurajarea firmelor romaneşti 
în utilizarea consultanţei în afaceri. 

Programul BAS co-finanţează 
o gamă foarte largă de 
proiecte de consultanţă, 
ajutând la îmbunătăţirea 
performanţei economice şi la 
creşterea competitivităţii 
beneficiarilor. Sunt eligibile 
proiecte cum ar fi:- 
Restructurare / reorganizare; 
- Studii de fezabilitate; 
- Identificarea de parteneri 
comerciali şi strategici; 
- Consultanţă în dezvoltarea 
planului de afaceri;- 
Implementarea şi 
perfecţionarea sistemelor de 
management informaţional 
(MIS); 
- Consultanţă în marketing;- 
Audituri şi bilanţuri 
energetice; 

- să fie persoană 
juridică cu capital 
majoritar românesc 
sau persoană fizică 
autorizată română; 
- să aibă cel putin 
doi ani de 
experienţă în 
domeniul respectiv 
de consultanţă; 
- să aibă cel puţin 
trei proiecte de 
consultanţă 
realizate în 
domeniul respectiv 
de consultanţă; 
- să aibă în echipa 
de consultanţă cel 
puţin un consultant 
senior, având 
minim 3 ani de 
experienţă 
relevantă pentru 
proiectul respectiv. 

Companiile 
româneşti 
eligibile au 
posibilitatea 
de a obţine 
subvenţii 
reprezentând 
până la 75% 
din costul net 
al unui proiect 
de 
consultanţă, 
dar nu mai 
mult de 
10.000 Euro. 

25% Nu există 
termen-limită 
pentru 
depunerea 
cererilor de co-
finanţare. 

http://www.basr
omania.ro/ 
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26. PROGRAMUL START 2011 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Programul 
pentru 
dezvoltarea 
abilităţilor 
antreprenoriale 
în rândul 
tinerilor si 
facilitarea 
accesului 
acestora la 
finanţare - 
START 2011 

 
 

Obiectivul programului îl constituie 
stimularea înfiinţării de noi intreprinderi, 
mici şi mijlocii, îmbunătăţirea 
performanţelor economice ale celor 
existente, creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de finanţare şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
ale întreprinzătorilor în scopul implicării 
acestora în structuri economice private. 

Prin Program se finanţează în 
etapa I - workshop-uri de 
pregătire antreprenorială 
UNCTAD / EMPRETEC pentru 
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor 
în domenii de interes pentru 
dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale, în scopul 
dobândirii cunoştinţelor teoretice 
şi cu aplicabilitate practică, 
necesare începerii şi dezvoltării 
unei afaceri, conform procedurii 
UNCTAD / EMPRETEC. 
Prin Program se finanţează în 
etapa a II-a implementarea celor 
mai bune Planuri de Afaceri. 

Pentru etapa I:  
Pot beneficia de 
prevederile Programului 
persoanele fizice care 
îndeplinesc cumulativ, la 
data completării 
formularului online de 
înscriere în program 
Pentru etapa a II-a:  
Pot beneficia de 
prevederile Programului 
societăţile comerciale 
(microîntreprinderi, 
întreprinderi mici şi 
mijlocii). 

a) Etapa I - 
800.000 lei - 
pentru 
organizarea 
workshopurilo
r de pregătire 
antreprenoria
lă UNCTAD / 
EMPRETEC 
pentru 
sprijinirea 
dezvoltării 
IMM, - 
repartizaţi în 
mod egal 
celor 8 Oficii 
aflate în 
subordinea 
Agenţiei;  
b) Etapa a II-a 
- 9.200.000 lei 
- pentru 
finanţarea 
implementării  

0% Nu există 
termen-limită 
pentru 
depunerea 
cererilor de co-
finanţare. 

http://www.aipp
imm.ro/ 
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27. PROGRAMUL CARE VIZEAZĂ DEZVOLTAREA UNEI REŢELE DE CĂMINE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Programul de 
interes naţional 
"Dezvoltarea 
reţelei 
naţionale de 
camine pentru 
persoanele 
vârstnice" 

a) dezvoltarea reţelei de centre rezidenţiale care 
să acopere nevoile persoanelor vârstnice;  
b) asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de 
calitate pentru persoanele vârstnice care şi-au 
pierdut autonomia funcţională şi nu-şi mai pot 
continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul 
domiciliu;  
c) reducerea numărului de spitalizări ale 
persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni 
cronice, generatoare de dependeţă. 

Cheltuieli eligibile:  
Sumele acordate prin 
program se utilizează 
pentru asigurarea 
cheltuielilor curente de 

funcţionare. 

Pot depune solicitare 
de finanţare autorităţile 
administraţiei publice 
locale (AAPL), precum şi 
orice alte AAPL care 
îndeplinesc condiţiile 
prevăzute în hotararea 
de Guvern, denumite în 
continuare solicitanţi. 

Bugetul total al 
acestui program 
este de 200.000 
mii lei.  
 
Suma maximă 
ce poate fi 
solicitată şi 
acordată prin 
program se 
calculează 
astfel:  
Nr. paturi sau 
beneficiari x 
costul 
standard/benef
iciar/lună x nr. 
luni pentru care 
se solicită 
finanţarea 
(maxim 33 luni). 

0% Pentru 
evaluarea, 
aprobarea 
finanţării şi 
încheierea 
contractului, 
solicitările de 
finanţare se 
transmit 
Ministerului 
Muncii, Familiei 
şi Protecţiei 
Sociale, până la 
data de 15 a 
lunii anterioare 
demarării 
finanţării 

http://www.mm
uncii.ro/ro/dome
nii/politici-
familiale-
incluziune-si-
asistenta-
sociala-146-
view.html 
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28. FONDURI PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PE ÎNTREAGA VIAȚĂ  

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Programul de 
învățare de-a 
lungul vietii (LLP) - 
apel 2012 

Obiectivul general al 
programului este de a 
contribui prin învățarea 
de-a lungul vieții la 
dezvoltarea Uniunii 
Europene ca o societate 
avansată bazată pe 
cunoaștere, capabilă de o 
creștere economică 
durabilă însoțită de o 
creștere cantitativă și 
calitativă a numărului 
locurilor de munca și de o 
mai mare coeziune 
socială, asigurând în 
același timp o bună 
protecție a mediului 
pentru generațiile 
viitoare. 
 

Programul are ca scop favorizarea 
schimburilor reciproce, cooperarea 
și mobilitatea între sistemele de 
educație și de formare profesională 
din cadrul Uniunii Europene, astfel 
încât acestea să devină un model 
de calitate la nivel mondial. 

Pot solicita finanțare 
administrațiile, autoritățile 
locale și regionale, centrele 
de formare, centrele de 
cercetare, universitățile, 
școlile, sindicatele, 
federațiile. 
Candidații trebuie să fie 
stabiliți în una dintre 
următoarele țări:  
- cele 27 de state membre 
ale Uniunii Europene;  
- țările SEE/AELS: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, 
Elveția;  
- țări candidate: Croația, 
Turcia. 

1.140 de 
milioane EUR 

_ Principalele termene limită 
sunt următoarele: 
- Mobilitatea individuală a 
elevilor în cadrul 
Programului Comenius: 1 
decembrie 2011. 
- Comenius, Grundtvig - 
primul termen: 16 ianuarie 
2012; termene ulterioare: 
30 aprilie 2012, 17 
septembrie 2012. 
- (Alocații de studiu) 
Comenius: 31 ianuarie 
2012. 
- Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci, 
Grundtvig: 2 februarie 
2012. 
- Leonardo da Vinci: 2 
februarie 2012. 
- Leonardo da Vinci: Cursuri 
intensive de limbi straine 
(EILC): 3 februarie 2012. 
Programul transversal 
(Activitatea cheie 1 - vizite 
de studiu) - primul termen: 
30 martie 2012; al doilea 
termen: 12 octombrie 
2012. 
- Programul transversal: 
toate celelalte activitati: 1 
martie 2012. 

_ 
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29. PROGRAMUL CULTURA (2007-2013) 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

1. Sprijinirea 
proiectelor 
culturale 

1.1. Proiecte multianuale de cooperare 
 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- activităţi culturale multianuale care 
au drept scop realizarea unei 
cooperări durabile şi structurate 
între operatorii culturali.  
Proiectele pot fi de tip sectorial sau 
transsectorial și trebuie să urmeze 
un obiectiv global comun, bazat pe 
un acord de cooperare. Fondurile 
sunt destinate lansării sau dezvoltării 
sferei geografice de acoperire a unui 
proiect ăi asigurării durabilității 
acestuia, după încheierea perioadei 
de finanțare. 

Pot beneficia de 
finanţare operatorii 
culturali care să 
coopereze şi să 
desfăşoare activităţi 
culturale intra- şi 
transsectoriale, cu o 
durată de trei-cinci ani. 

Maxim  
500. 000 € 
 
Minim 
200. 000 € 
 

50 % Apel de proiecte 
cu depunere la 
termen. 
Termenul limită 
este 1 octombrie 
în fiecare an până 
la finele 
Programului în 
2013. 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
pot  accesa 
paginile de 
internet: 
 
http://eacea.ec.
europa.eu/cultu
re/index_en.ht
m 
 
http://www.cult
ura2007.ro 

1.2.1. Proiecte de cooperare Se finanţează proiecte  care vizează: 
- proiectele culturale sectoriale sau 
transsectoriale de o durată mai 
scurtă şi de o amploare mai mică, al 
căror obiectiv să fie explorarea căilor 
în vederea unei cooperări pe termen 
lung între operatori culturali. 

 Maxim  
200.000 € 
 
Minim 
50.000 € 

50 % Termenul limită 
pentru depunerea 
dosarului de 
candidatură este 1 
octombrie în 
fiecare an până la 
finele Programului 
în 2013. 
Rezultatele 
selecţiei vor fi 
anunţate în jurul 
datei de 28 
februarie a anului 
următor depunerii 
cererii. 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

1.2.2. Proiecte de traducere literară Lucrările eligibile sunt operele de 
ficţiune, indiferent de genul literar 
(romane, basme, nuvele, piese de 
teatru, poezie, comedie etc.) ai căror 
autori sunt cetăţeni sau rezidenţi ai 
unei ţări participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale 
ale ţărilor participante la Program şi 
limbile moarte (latina şi greaca 
veche). 

Organizaţiile culturale 
Organizațiile culturale 
sunt sprijinite pentru a 
dezvolta în colaborare 
proiecte transnaționale 
și pentru a iniția și 
implementa activități 
culturale și artistice. 

Maxim  
60. 000 € 
 
Minim 
2. 000 € 
 

50 % Termenul limită 
pentru depunerea 
proiectelor de 
traduceri literare 
este 3 februarie în 
fiecare an până la 
finele Programului 
în 2013. 

 1.3. Proiecte de cooperare cu ţări terţe Această categorie se referă la 
sprijinul oferit proiectelor de 
cooperare culturală între ţări care 
participă la Program şi ţările terţe 
care au încheiat acorduri de asociere 
sau de cooperare cu UE, sub rezerva 
existenţei prevederilor care vizează 
domeniul cultural.  
 
Acţiunea trebuie să genereze o 
cooperare internaţională concretă. 
 

Proiectele presupun 
colaborarea dintre 
minimum trei operatori 
culturali, din cel puţin 
trei ţări eligibile şi 
implicarea a cel puţin 
unei organizaţii din 
respectiva ţară terţă şi / 
sau activităţi culturale 
derulate în această ţară. 

Maxim  
200. 000 € 
 
Minim 
50. 000 € 
 

50 % Apel de proiecte 
cu depunere la 
termen. 
Termenul limită de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 3 
mai în fiecare an 
până la finele 
Programului în 
2013. 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.cult
ura2007.ro/docu
ment.php?doc=1
0 / 
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Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

2. Sprijinirea 
organizaţiilor 
active la nivel 
european în 
domeniul culturii 

Se urmăreşte creşterea volumului şi a 
calităţii informaţiilor şi datelor 
disponibile, cu scopul conturării unor 
perspective comparative şi al dezvoltării 
de analize referitoare la cooperarea 
culturală la nivel european, în special în 
ceea ce priveşte mobilitatea creatorilor şi 
actorilor culturali, circulaţia operelor de 
artă, a produselor culturale şi artistice, 
dar şi dialogul intercultural. 

Se finanţează proiecte  care vizează: 
- activităţi de analiză şi de diseminare 
care sprijină strângerea de informatii 
despre rezultatele proiectelor, 
răspunzând astfel nevoii de date 
cantitative solide în sectorul cultural, 
cât şi pentru evaluarea rezultatelor în 
raport cu obiectivele Programului. 

a) Ambasadori; 
b) Reţele de advocacy; 
c) Festivaluri; 
d) Structuri de sprijin 
politic pentru Agenda 
europeană pentru 
cultură, cu 
subcategoriile: 
i) Platforme pentru 
dialog structurat; 
ii) Grupări de analiză a 
politicilor. 

Maxim  
600. 000 € 
 
Minim 
100. 000 € 
 

50 % Apel de proiecte 
cu depunere la 
termen. 
Termenele limită 
pentru depunerea 
cererilor de 
finanţare este 15 
septembrie în 
fiecare an până la 
finele Programului 
în 2013 pentru 
subvenţiile 
operaţionale 
anuale, respectiv 
15 septembrie 
2010 pentru 
acordurile -cadru 
de parteneriat pe 
3 ani. 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.cult
ura2007.ro/doc
ument.php?doc
=11 
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30. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ DURABILĂ ŞI REDUCEREA EMISIILOR 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Sprijinul financiar acordat operatorilor 
economici în cadrul prezentei scheme vizează 
realizarea de investiţii iniţiale în toate 
sectoarele industriale şi în sectorul energetic, 
cu privire la activităţile de consum, respectiv 
producere a energiei electrice şi termice, ceea 
ce va contribui la stimularea dezvoltării 
economice şi creşterea coeziunii sociale a 
regiunilor în care sunt implementate. În 
conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor 
de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013, 
întreg teritoriul României este eligibil pentru 
ajutor de stat regional în baza art. 87(3)(a) din 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. 

_ Schema de ajutor de 
stat se adresează 
operatorilor economici 
care realizează investiţii 
iniţiale în oricare dintre 
cele opt regiuni de 
dezvoltare ale României, 
care activează în toate 
sectoarele industriale şi 
în sectorul producerii 
energiei electrice şi 
termice. Potenţialii 
beneficiari pot fi 
întreprinderi mari, 
mijlocii sau mici, inclusiv 
microîntreprinderile. 

Bugetul total 
estimat alocat al 
schemei este de 
318.800.000 €, 
este defalcat 
estimativ pe ani 
astfel: 
- 2011 - 65,9 mil. 
Euro; 
- 2012 - 57,1 mil. 
Euro; 
- 2013 - 50,4 mil. 
Euro. 

_ Prezenta 
schemă intră 
în vigoare la 
data 
publicării ei în 
Monitorul 
Oficial al 
României şi 
se aplică 
până la data 
de 31 
decembrie 
2013. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.minin
d.ro// 
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31. PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR EUROPENE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeni
u de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul de sprijin 
este un program 
guvernamental, cu 
caracter naţional, 
determinat de 
aplicabilitatea acestuia 
pe întreg teritoriul 
ţării şi de importanţa 
accelerării sistemului 
de absorbţie a 
fondurilor europene 
prin asigurarea 
resurselor financiare şi 
prin garantarea 
împrumuturilor 
necesare pentru 
cofinanţarea 
proiectelor. 

Pentru a beneficia de Programul de sprijin, potenţialii beneficiari 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
a) la data solicitării finanţării au încheiat un contract de finanţare 
valabil cu o autoritate de management sau cu un organism 
intermediar pentru proiectul pentru care solicită finanţarea 
garantată;  
b) proiectul pentru care se solicită sprijin este promovat în unul dintre 
următoarele domenii: infrastructura rutieră, infrastructura de 
energie, infrastructura de alimentare cu apă, canalizare şi tratarea 
apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, 
infrastructura destinată educaţiei şi cercetării-dezvoltării, 
infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, 
infrastructura în domeniul sănătăţii şi infrastructura în domeniul 
asistenţei sociale;  
c) cel puţin 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru care se 
solicită sprijin reprezintă realizare de lucrări şi/sau achiziţie de 
echipamente;  
d) solicită un împrumut de maximum 15% din valoarea totală a unui 
proiect pentru care solicită finanţare în cadrul Programului de sprijin;  
e) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor 
interne de creditare ale finanţatorilor;  
f) conform evidenţelor FNGCIMM, la data solicitării finanţării au mai 
beneficiat de cel mult un împrumut garantat în cadrul Programului de 
sprijin pentru un proiect derulat în unul dintre domeniile prioritare 
pentru economia românească;  
g) în cazul în care solicită acordarea celui de-al doilea împrumut 
garantat în cadrul programului, conform evidenţelor finanţatorilor, 
beneficiarul trebuie să fi îndeplinit până la momentul solicitării toate 
obligaţiile asumate în primul contract de credit încheiat cu 
finanţatorul, până la data solicitării celui de-al doilea împrumut;  
h) au capacitate de a garanta din surse proprii minimum 20% din 
valoarea finanţării în cadrul programului, respectiv partea 
negarantată de FNGCIMM în numele şi în contul statului, precum şi 
dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate în baza 
contractului de credit în conformitate cu reglementările interne ale 
instituţiei de credit finanţatoare. 

Beneficiarii 
Programului de 
sprijin pot fi 
următoarele 
entităţi care 
implementează 
proiecte 
finanţate din 
instrumente 
structurale ale 
Uniunii 
Europene:  
a) unităţi 
administrativ-
teritoriale;  
b) instituţii de 
învăţământ 
superior de 
drept public 
acreditate;  
c) instituţii de 
cercetare-
dezvoltare de 
drept public 
acreditate;  
d) operatori 
regionali / locali 
de servicii de 
alimentare cu 
apă şi canalizare. 

Plafonul total 
al garanţiilor 
pentru anul 
2010 este de 
300 milioane 
euro şi poate 
fi defalcat 
prin ordin al 
ministrului 
finanţelor 
publice pe 
categorii de 
beneficiari ai 
Programului 
de sprijin, 
respectiv pe 
domenii 
prioritare 
pentru 
economia 
românească, 
în funcţie de 
gradul de 
utilizare pe 
categorii de 
beneficiari ai 
proiectelor. 

20 % Acest 
program 
nu are 
termen-
limită. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.fngci
mm.ro/index.php?
page=infrastructur
a-descrierea-
produsului 
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32. FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU CULTURĂ - FOND DE PROMOVARE A CULTURII BALCANILOR DE VEST 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective: 
- să susţină diferitele 
comunităţi europene şi să 
încurajeze schimburile şi 
autonomizarea grupurilor 
subreprezentate; 
- împărţirea cunoştinţelor 
şi legături esenţiale pentru 
o Europă deschisă;  
- să ajute la construirea 
acestei Europe deschise, 
contribuind la elaborarea 
politicilor culturale la nivel 
local, regional, naţional şi 
european. 

Se finanţează proiecte care vizează: 
- activităţi culturale şi artistice în Balcanii de 
Vest, create de către organizaţii din regiune 
sau în colaborare cu acestea. 

Pot depune proiecte 
organizaţiile sau 
instituţiile 
independente din 
domeniul artistic şi 
cultural. 

Maxim 
30.000 € 
 
Minim 
15.000 € 
 

20% _ Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.euroc
ult.org/grants/balk
an-incentive-fund-
culture 
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33. OPEN SOCIETY NEW RESPONSE PROJECTS 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 În ultimii cinci ani, fondul 
Think Tank a subscris 
aproximativ 40 de 
iniţiative din partea a 30 
de organizaţii, adresând o 
serie de probleme  cu 
privire la politici populiste 
şi ameninţări la societatea 
deschisă din cadrul 
proiectului. 

Înainte de a trimite o propunere completă 
solicitanţii trebuie să trimită o scurtă 
prezentare  ( nu mai mult de 3 pagini ), și 
anexele aplicabile într-un singur document 
editabil (*. odt sau *. doc) la e-mail    
ttf_applications@osi.hu. 
Ghiduri detaliate pentru elaborarea 
propunerii  complete vor fi puse la dispoziţia 
solicitanţilor ale căror note conceptuale  
corespund priorităților  Tink Tank.  
În general, propunerea completă va urma 
structura lucrării menţionate anterior. 
Aceasta constă într-o descriere narativă a 
proiectului şi a bugetului.  

În timp ce lucrarea oferă o prezentare succintă 
a ideii de proiect şi a contextului, propunerea 
completă se elaborează pe fiecare dintre 
secţiuni, în detaliu, specificând obiectivele, un 
plan detaliat de activitate, inclusiv rezultatele 
așteptate ale proiectului şi indicatori specifici 
pentru evaluarea impactului proiectului. 

Solicitanţii trebuie să 
dețină cunoștințe 
solide ale contextului 
, legat de intervenție 
și cercetarea lor iar 
propunerea nu  
trebuie să conțină 
studii preliminare 
care privesc  o 
înțelegere primară  a 
problemei sau 
creează un studiu de 
literatură.  
Expertiza şi revizuirea  
cercetării existente şi 
contextului trebuie să 
preceadă scrierea 
propunerii. 
Propunerea ar trebui 
să se bazeze pe 
activităţile desfăşurate 
în trecut (fie de către 
solicitant sau terți). 

Maxim 
75.000 $ 
echivalent a 
220.050 lei 

_ Apel  de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.soros.
org/initiatives/thin
ktank/focus_areas
/open/guidelines 
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34. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ PENTRU STIMULAREA 

INVESTIŢIILOR 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

_ _ _ Întreprinderile mari 
care sunt înregistrate 
conform Legii nr. 
31/1990 care 
îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) realizează o 
investiţie iniţială cu o 
valoare care 
depăşeşte echivalentul 
în lei a 100 de 
milioane euro, iar 
valoarea costurilor 
eligibile depăşeşte 
echivalentul în lei a 50 
de milioane euro; 
b) creează cel puţin 
500 de noi locuri de 
muncă, ca urmare a 
realizării investiţiei 
iniţiale. 

Bugetul total 
maxim al schemei 
de ajutor de stat 
este echivalentul 
în lei a 575 de 
milioane euro, iar 
bugetul mediu 
anual este de 115 
milioane euro. 

0% Proiectele 
se depun în 
mod 
continuu 
până în 
2013. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.mfina
nte.ro/ghidajstat.h
tml?pagina=dome
nii 
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35. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PRIVIND ASIGURAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

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

Investiţiile sau locurile de muncă 
nou-create pot fi realizate în toate 
sectoarele de activitate, cu excepţia 
următoarelor:  
- Secţiunea A - agricultură, 
silvicultură şi pescuit; 
- Secţiunea B - industria extractivă; 
- Secţiunea C - industria 
prelucrătoare. 

Întreprinderile mari 
care sunt înregistrate 
conform Legii nr. 
31/1990 care 
îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) realizează o 
investiţie iniţială cu o 
valoare care 
depăşeşte echivalentul 
în lei a 10 milioane 
euro; 
b) creează cel puţin 
100 de noi locuri de 
muncă, ca urmare a 
realizării investiţiei 
iniţiale. 

Bugetul total 
maxim al 
prezentei scheme 
este echivalentul 
în lei a 1 miliard 
euro, cu un buget 
mediu anual de 
200 milioane 
euro, în limita 
plafoanelor 
bugetare anuale 
pe perioada celor 
5 ani. 

50 % Proiectele 
se depun în 
mod 
continuu 
până în 
2013. 

Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.mfina
nte.ro/ghidajstat.h
tml?pagina=dome
nii 
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36. PROIECTUL OUG PENTRU STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI DEZVOLTĂRII MICROÎNTREPRINDERILOR APARŢINÂND 
ÎNTREPRINZĂTORILOR TINERI 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul Programului îl 
constituie stimularea înfiinţării 
de noi microîntreprinderi, 
creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de finanţare 
şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale tinerilor în 
scopul implicării acestora în 
structuri economice private.  
Programul urmăreşte:  
a) dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale bazate pe 
cunoaşterea şi gestionarea 
optimă a resurselor, în vederea 
adaptării rapide la rigorile 
determinate de globalizarea 
pieţelor şi de integrarea 
României în Uniunea 
Europeană;  
b) sprijinirea demarării şi 
dezvoltării firmelor nou-
înfiinţate (start-up-uri) prin 
facilitarea accesului acestora la 
finanţare;  
c) stimularea înfiinţării de noi 
microîntreprinderi, prin 
creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de 
finanţare;  
d) facilitarea accesului tinerilor 
la sursele de finanţare. 

Dintre facilităţile oferite prin Program menţionăm 
acordarea de alocaţii financiare nerambursabile 
reprezentând cel mult 50% din valoarea 
proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei a 10.000 euro.  
Se vor acorda garanţii de stat până la cel mult 80% 
din valoarea creditului solicitat, pentru creditele 
contractate de beneficiari în vederea realizării 
planurilor de afaceri, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei a 80.000 euro, prin intermediul 
Fondului Naţional de Garantare al Creditelor 
pentru IMM. 
O altă facilitate de sprijinire a tânărului 
întreprinzător adoptată prin acest OUG este aceea 
potrivit căreia cheltuielile de asigurări sociale 
datorate de angajatori sunt scutite pentru 
veniturile a cel mult 4 salariaţi - dar nu mai mult 
de echivalentul salariului mediu brut pe economie 
din anul anterior pentru fiecare salariat. 
De asemenea, tânărul întreprinzător trebuie să 
angajeze cel puţin 2 salariaţi la momentul obţinerii 
facilităţilor de finanţare şi să reinvestească cel 
puţin 50% din profitul realizat în anul precedent. 

Beneficiarii 
programului sunt 
tinerii debutanţi în 
afaceri, cu vârsta 
de până la 35 de 
ani, care nu au mai 
deţinut calitatea 
de acţionar sau 
asociat în vreo 
firmă şi au un plan 
bun de afaceri cu 
care să obţină un 
punctaj cât mai 
mare la aplicaţia 
on-line. 

Bugetul alocat 
Programului 
pentru perioada 
2010 - 2012 
pentru 
acordarea de 
alocaţii 
financiare 
nerambursabile 
(AFN) este de 
46.200.000 lei 
gestionaţi de 
Agenţie.  
 

_ Începând cu data 
de 14 februarie 
2011 solicitanţii 
pot depune 
cererile de 
înmatriculare ale 
SRL-D la Oficiile 
Registrului 
Comerţului. 
 
Înscrierea on-
line a planurilor 
de afaceri de 
către SRL-D va fi 
activă începând 
cu data de 
22.02.2011 la 
următorul link: 
http://programe
nationale2011.ai
ppimm.ro/. 

Pentru 
informaţii 
suplimentare se 
poate accesa 
pagina de 
internet: 
 
http://www.aipp
imm.ro/articol/c
omunicate/anunt
-important-7/ 

 

http://programenationale2011.aippimm.ro/
http://programenationale2011.aippimm.ro/
http://programenationale2011.aippimm.ro/
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37. FONDURI NERAMBURSABILE ELVEŢIENE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de intervenţie Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Domeniile eligibile vor fi: 

 securitatea, stabilitatea şi sprijinul pentru 

reforme; 

 mediul şi infrastructura; 

 susţinerea sectorului privat prin îmbunătăţirea 

mediului de afaceri şi accesului la finanţare a 

IMM-urilor ; 

 dezvoltarea socială şi a resurselor umane ; 

 dezvoltarea parteneriatelor realizate între 

experţii din cele 2 ţări. 

 

 - Autorităţile locale 
- ONG - uri 

Maxim 
3.000.000 CHF 
 
Minim 
10.000 CHF 
 

10% - 40 % în 
funcţie de tipul 
solicitantului 

Încă nu a fost 
lansat Ghidul 
Solicitantului. 

Autoritate de 
Management – 
Ministerul 
Finanţelor 
Publice. 
 
Unitatea 
Naţională de 
Coordonare 
(UNC) – 
Direcţia Pregătire 
Ecofin şi Asistenţă 
Comunitară 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
pot accesa 
paginile de 
internet: 
 
http://www.mfin
ante.ro   
şi 
http://www.contr
ibution-
enlargement.adm
in.ch/en/Home/N
ews/Bulgaria_and
_Romania 

 
 
 
 
 

http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/
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38. PROGRAM DE COOPERARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI (ITI) 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general constă în 
dezvoltarea înțelegerii reciproce 
între popoarele Uniunii Europene și 
cele ale țărilor partenere, inclusiv 
cunoașterea mai bună a limbilor, 
culturilor și instituțiilor acestora, 
precum și în îmbunătățirea calității 
învățământului superior și a formării 
profesionale prin încurajarea 
parteneriatelor echilibrate între 
instituțiile de învățământ superior și 
de formare profesională din UE și 
din țările partenere. 

Există două tipuri de acțiuni în cadrul 
prezentei cereri de propuneri, și anume, 
Proiectele comune de mobilitate și 
Proiectele privind diplomele comune. 
Pentru Proiectele comune de mobilitate 
(PCM) se acordă sprijin pentru a permite 
consorțiilor de instituții de formare 
profesională postliceală din UE și țările 
partenere să desfășoare programe 
comune de studii și de formare și să pună 
în aplicare mobilitatea în rândul 
studenților și cadrelor universitare. 
Sprijinul include finanțare în suma 
forfetară pentru administrare, burse 
pentru studenți și membrii personalului 
academic și administrativ.  
Pentru Proiectele privind diplomele 
comune (PDC) se acordă sprijin în vederea 
dezvoltării și punerii în aplicare a 
programelor privind diplomele 
mixte/duble sau comune. Sprijinul include 
finanțare în sumă forfetară pentru 
activitatea de dezvoltare și administrare, 
burse pentru studenți și membrii 
personalului academic și administrativ. Un 
consorțiu care depune o cerere pentru un 
proiect privind diplome comune ITI-PCI 
trebuie să includă cel puțin două instituții 
de învățământ superior din două state 
membre diferite ale UE și cel puțin două 
instituții din țara parteneră. 

Următoarea cerere 
este deschisă unui 
consorțiu de instituții 
de învățământ 
superior și/sau 
instituții de formare 
profesională 
postliceală. 
Solicitanții eligibili 
trebuie să provină din 
una dintre țările 
partenere și din unul 
dintre cele 27 de state 
membre ale Uniunii 
Europene. 

2,3 milioane 
EUR 

- 30 martie 2012 - 
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39. ERASMUS PENTRU TINERI ANTREPRENORI 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Erasmus pentru tinerii antreprenori 
ajută la formarea de antreprenori cu 
abilităţile necesare pentru a porni şi 
/ sau rula cu succes o mică afacere 
în Europa. Noii antreprenori fac 
schimb de idei şi de cunoştinţe de 
afaceri cu un antreprenor cu 
experienţă, cu care ei stau şi vor 
colabora pentru o perioadă de la 1 
la 6 luni. 
Şederea este parţial finanţată de 
către Comisia Europeană. 
Obiectivul general al programului 
Erasmus pentru Tineri 
Întreprinzători este de a facilita 
schimburile de experienţă, de 
învăţare şi crearea de reţele pentru 
noii antreprenori UE prin 
posibilitatea de a lucra cu un 
antreprenor cu experienţă într-o 
altă ţară a UE. 

Erasmus pentru tinerii antreprenori 
oferă asistenţă practică şi financiară 
pentru noii întreprinzători (NE) cu un 
antreprenor cu experienţă din țara 
gazdă (HE), într-o altă ţară a UE. 
Activități tipice în realizarea 
programului includ: 
• Facilitarea de contacte între NE şi 
HE de către organizaţii intermediare 
(OI), active în diferite ţări; 
• Coordonarea activităţilor, 
obligaţiilor de informare de către 
Erasmus pentru Tineri Întreprinzători 
Biroul (SO); 
• Acordul dintre părţile implicate (de 
exemplu, tânărul întreprinzător 
selectat şi OI responsabile) cu privire 
la condiţiile de şedere în străinătate: 
Erasmus pentru Tineri Întreprinzători 
de angajament, de afaceri / lucru / 
plan de învăţare, sarcini, 
responsabilități, condiţii financiare şi 
implicaţiile  juridice ; 
• Durata şederii în străinătate: 1 - 6 
luni, cu posibilitatea de a diviza 
şederea  în fantele de minim de 1 
săptămână pe o perioadă de 
maximum 12 luni. 
 

Tinerii antreprenori sunt cei 
aflați în stadii incipiente. 
Aceasta include atât 
antreprenorii în devenire, 
care sunt ferm hotărâți 
pentru a începe propria 
afacere pe baza unui plan de 
afaceri viabil, şi 
antreprenorii care au 
început recent propria 
afacere (de exemplu, a fost 
în exploatare pentru nu mai 
mult de trei ani). 
Fie planificate sau deja 
existente, afacerile pot fi în 
orice sector. 
 

- - - www.erasmus-
entrepreneurs.eu 
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40. PROGRAM PARTENERIATE 2011 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Susținerea și promovarea cercetării 
aplicative, în domenii prioritare, 
inter- și transdisciplinare, relevante 
pentru creșterea competitivității în 
cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) 
la nivel național, și în acord cu 
economia mondială bazată pe 
cunoaștere.  
Sunt finanțate proiecte de cercetare 
experimentală și dezvoltare 
tehnologică, realizate în parteneriat 
și concretizate prin realizare de 
produse, tehnologii și servicii 
inovative, menite să rezolve și să 
implementeze soluții la probleme 
complexe socio-economice, de 
prioritate națională și actualitate 
internațională. 

Tipuri de activități eligibile: 
- cercetare fundamentală; 
- cercetare industrială; 
- dezvoltare experimentală; 
- studii de fezabilitate tehnică; 
- activități pentru obținerea și 
protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, pentru IMM-uri. 
În cadrul subprogramului de 
cercetare aplicativă există două 
tipuri de proiecte: 
- Tipul 1: în structura parteneriatului 
nu este obligatorie participarea unei 
întreprinderi. Pentru acest tip de 
proiecte finanțarea de la bugetul de 
stat poate fi 100% din valoarea 
proiectului. Pentru acest tip de 
proiecte se alocă 25% din bugetul 
competiției. 
- Tipul 2: în structura parteneriatului 
este obligatorie participarea a cel 
puțin unei întreprinderi, iar suma 
cofinanțărilor întreprinderilor 
trebuie să fie minim 7,5% din 
valoarea proiectului (valoarea 
proiectului = finanțarea de la bugetul 
de stat plus cofinanțarea proprie) 
daca întreprinderea / întreprinderile 
participante sunt întreprinderi mici și 
mijlocii și respectiv minim 15% în 
cazul în care unul din parteneri este 
o întreprindere mare, cu respectarea 
prevederilor schemei ajutorului de 
stat. Din bugetul total al competiției 
un procent de 75% este alocat 
acestui tip de proiecte. 

Instituția Coordonator 
de Proiect (CO) - este 
acea instituție care 
depune o cerere de 
finanțare în cadrul 
prezentei competiții. 
Dacă aceasta este 
aprobată spre finanțare, 
CO va fi parte într-un 
contract de finanțare 
prin care se obligă să 
asigure realizarea 
propunerii de proiect 
pentru care a solicitat 
finanțarea. 
Instituții Partenere (P1-
P4) - parteneri asociați 
care depun o cerere de 
finanțare comună cu CO 
și cu care vor încheia un 
acord de parteneriat în 
situația aprobării 
finanțării. 
a) Directorul de proiect 
este doctor în științe. 
Această condiție nu se 
aplică în situația în care 
Instituția Coordonator 
de Proiect este 
întreprindere în sensul 
legislației în vigoare din 
domeniul ajutorului de 
stat; 

550.000.000 lei Finanțarea 
maximă 
acordată de la 
bugetul de stat 
pentru un 
proiect este: 
- de 2.000.000 
lei pentru 
proiecte de tip 
1; 
- de 3.000.000 
lei pentru 
proiecte de tip 
2. 

- www.uefiscdi-
direct.ro. 

http://www.uefiscdi-direct.ro/
http://www.uefiscdi-direct.ro/
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41. FINANȚARE CEE TRUST PENTRU ONG-URI 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 CEE Trust va sprijini proiecte care 
vor: 
- propune mijloace inovatoare de a 
atrage interesul, dezvolta și implica 
în acțiuni concrete grupurile 
neinstituționalizate ale societății 
civile (de exemplu, bloggeri, activiști 
din rețelele sociale, grupuri de 
cetățeni, studenți, etc) și pentru a 
construi o circumscripție electorală; 
- propune soluții concrete de 
advocacy pentru cele mai 
importante aspecte cu care se 
confruntă societatea românească și 
societatea civilă . 

Cererea trebuie să fie în limba 
engleză și ar trebui să includă doar 
următoarele informații obligatorii 
(orice alte informații suplimentare 
nu vor fi luate în considerare): 
 
- scurte informații privind organizația 
solicitantului (numele, anul 
înființării, aria geografica, misiunea, 
adresa web a organizației, persoana 
de contact numărul de telefon mobil 
și adresa de e-mail) - max 6 linii; 
- problema evidențiată de proiect 
(justificarea scurt) - max 5 linii; 
- soluția propusă (abordare și 
activități principale) - max 8 linii; 
- bugetul total al proiectului și 
bugetul solicitat în USD (sume 
forfetare, bugetul solicitat ar trebui 
să fie de maxim 100.000 USD) - 1 
linie; 
- durata proiectului propus (maxim 2 
ani) - 1 linie. 

CEE Trust va sprijini 
organizațiile non-
guvernamentale și non-
profit care: 
- au o poziție clară și 
folosesc instrumente 
inovatoare; 
- demonstrează dorința și 
planuri clare de a construi 
o bază de sprijin în rândul 
cetățenilor și de a găsi 
sprijin financiar din surse 
diferite. 

- - 24 februarie 
2012 

d.neagoe@ceetru
st.org. 

 

mailto:d.neagoe@ceetrust.org
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42. SESIUNEA DE FINANȚARE I / 2012 PENTRU PROIECTE EDITORIALE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prioritățile strategice ale A.F.C.N. 
stabilite de către Consiliul 
Administrației pentru perioada 
anului 2012, se concentrează pe 
proiecte dedicate: 
- Stimulării edițiilor critice; 
- Încurajării operelor de debut; 
- Stimulării apariției titlurilor de 
referință și a publicațiilor de 
specialitate; 
- Stimulării apariției publicațiilor 
specializate, de nișă; 
- Încurajării calității editoriale; 
- Promovării unui pret de vânzare 
concurențial pe piața românească, 
care să încurajeze accesul publicului 
cititor (contribuția AFCN urmărește 
să scadă costurile de achiziție a 
cărților, revistelor și/sau 
publicațiilor culturale pentru 
lărgirea accesului publicului la 
informare, educație și cultură). 

Ariile unde se pot înscrie proiecte 
editoriale: 
- Carte 
- Publicații culturale: 
Reviste 
Publicații 
- Proiecte noile media (inclusiv 
online) 

La concurs pot participa: 
editurile și redacțiile 
publicațiilor de cultură: 
- Persoane juridice de 
drept privat care, 
potrivit actelor 
constitutive, desfășoară 
activități editoriale 
(Organizații 
nonguvernamentale, 
S.R.L.-uri); 
- Persoane juridice de 
drept public (Instituții 
publice care derulează 
proiecte editoriale). 

3.781.000 lei 
 
 
 
 
 
 
  

- 20 martie 
2012 

- 
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43. EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul acestei cereri de 
propuneri este să promoveze 
proiecte cu o valoare adaugată 
ridicată la nivel european în 
domeniul educației antreprenoriale. 
Acțiunile se vor orienta către 
profesori și tineri în învățământul 
primar, secundar și terțiar. 

Proiectele care urmează să fie 
sprijinite se vor concentra asupra 
unuia dintre obiectivele următoare 
(domenii prioritare): 
Lotul 1: 
(a) crearea de modele 
transeuropene pentru profesorii din 
învățământul primar și secundar 
pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și metodelor acestora 
de aplicare a educației 
antreprenoriale la diferite obiecte și 
în diferite contexte; 
(b) dezvoltarea, organizarea și 
executarea de ateliere 
transeuropene de formare/educație 
pentru profesorii de spirit 
antreprenorial în instituțiile de 
învățământ superior (universități, 
colegii, școli de afaceri, universități 
de științe aplicate etc.). 
Lotul 2: 
Crearea unei platforme europene 
online pentru profesori/educatori 
pentru a permite schimbul 
transfrontalier de bune practici, 
metode și materiale didactice în 
domeniul educației antreprenoriale. 
Lotul 3: 
Dezvoltarea și testarea unui cadru 
european comun de instrumente și 
indicatori pentru evaluarea spiritului 
antreprenorial, a atitudinilor și 
competențelor dobândite de elevi în 
educația antreprenorială. 

Sunt eligibile 
candidaturile entităților 
juridice stabilite în una 
dintre urmatoarele țări: 
1. state membre ale UE; 
2. țări SEE: Liechtenstein 
și Norvegia; 
3. țări candidate: 
Croația, fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, 
Islanda, Muntenegru și 
Turcia; 
4. Albania, Israel și 
Serbia (participante la 
programul pentru 
competitivitate și 
inovare). 
 
Candidații trebuie să 
acționeze într-un 
consorțiu transnațional 
cu organizații partenere 
din cel puțin alte două 
țări. 

2 450 000 EUR MIN 40% 16 aprilie 2012 - 
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 
Sediul central CĂLĂRAŞI 
 
Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, județul Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

 

Biroul judeţean IALOMIŢA 

 
Adresa: Bulevardul Chimiei nr. 13 -15, etaj 2, Slobozia, judeţul Ialomiţa  
Tel: 0243/234.806  
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean ARGEŞ 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Vasile Milea , nr.1, etaj 2, 
camerele 93,  etaj 3, camera  133, Piteşti, judeţul Argeş 
Tel.: 0248 /222.250 
Fax: 0248/ 222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean PRAHOVA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, 
camerele 626 - 627 , Ploieşti, judeţul Prahova 
Tel.: 0244/ 595.594 
Fax: 0244/595.594 
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro 

 
Biroul judeţean DÂMBOVIŢA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Piaţa Tricolorului , nr. 1, etaj 4, 
camerele 100 -101, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
Tel. : 0245/ 220.647 
Fax: 0245/220.647 
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean TELEORMAN 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, 
Alexandria, judeţul Teleorman 
Tel.: 0247/311.201. int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 

 
Biroul judeţean GIURGIU 
 
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu 
Tel.: 0246/215.271 
Fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 

 

 

mailto:office@adrmuntenia.ro
mailto:ialomita@adrmuntenia.ro
mailto:arges@adrmuntenia.ro
mailto:prahova@adrmuntenia.ro
mailto:dambovita@adrmuntenia.ro
mailto:teleorman@adrmuntenia.ro
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                                                    Direcţia Dezvoltare, Serviciul Strategii, Cooperare, Dezvoltare 
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Strategii, Cooperare, Dezvoltare 

Lidia ILIE, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI 
Irina VASILICĂ, Expert, Biroul judeţean ARGEŞ 

  Maria Elena NUŢU, Expert Sediul central CĂLĂRAŞI 
       Florentin GEORGESCU, Expert, Biroul judeţean GIURGIU 

Ramona ZAGONEANU, Expert, Biroul judeţean IALOMIŢA 
        Aurelian MOROIANU, Expert, Biroul judeţean IALOMIŢA 

Raul PETRESCU, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA 
                                                                                     Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI   

E-mail: programe@adrmuntenia.ro 

Website : http://www.adrmuntenia.ro/ 

 
 

Editor: Direcţia Dezvoltare, Serviciul Strategii, Cooperare, Dezvoltare 
Data publicării : 10 februarie 2012 

 
   

 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile structurale active, dar şi la  apelurile de propuneri de 
proiecte  lansate în anul 2012 de Comisia Europeană. 
 Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia 
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar 
responsabile. 

Materialul va fi publicat lunar,  pe site-ul  http://www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la 
dispoziţia membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, mediului academic şi de cercetare, mediului de afaceri, 
reprezentanţilor autorităţi publice locale din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Urmărirea Impactului Programelor Operaţionale la tel/ fax.: 0242-331 
769, e-mail: programe@adrmuntenia.ro. 
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