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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 

1.2. Sprijinirea 

investiţiilor în 

eficienţa 

energetică a 

blocurilor de 

locuinţe 

Se finanţează proiecte care vizează: 

- izolarea termică a părţii opace a faţadelor; 

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a 

celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie 

termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie dotată 

cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a 

spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe 

elementele de anvelopă; 

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie 

termoizolantă, inclusiv izolarea  termică a parapeţilor; 

- termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv 

izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul 

existentei şarpantei (hidroizolarea terasei nu este 

eligibila fara termoizolarea acesteia); 

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în 

care prin proiectarea blocului sunt prevăzute 

apartamente la parter. 

- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a 

agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră 

din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică a 

conductelor de distribuţie, cuprinse între punctul de 

racord și planșeul peste subsol/ canal termic al blocului 

/; 

- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare 

și a robinetelor de presiune diferenţială la baza 

coloanelor de încălzire; 

- repararea/ înlocuirea cazanului si/sau arzatorului din 

- Autorităţi publice 

locale 

- Asociaţiile de 

propietari 

 

între 1.700.000 

lei şi 46.000.000 

lei, inclusiv TVA 

 

- 30% 

contribuţia 

unităţii 

administrativ 

teritoriale  şi 

10% contribuţia 

asociaţiei de 

proprietari, în 

condiţiile în 

care mai mult 

de 50% dintre 

familiile - 

proprietari (de 

apartamente - 

locuinţe) din 

bloc au un venit 

mediu lunar net 

pe membru de 

familie sub 150 

Euro 

- 20% 

contribuţia 

unităţii 

administrativ 

teritoriale şi 

20% contribuţia 

asociaţiei de 

proprietari, în 

condiţiile în 

care mai mult 

Data limită de 

depunere a 

proiectelor  pe 

15.09.2014 

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 
centrala termica de bloc/scară, fara schimbarea tipului 

de combustibil. 

de 50% dintre 

familiile - 

proprietari (de 

apartamente - 

locuinţe) din 

bloc au un venit 

mediu lunar net 

pe membru de 

familie sub 350 

Euro 

- 10% 

contribuţia 

unităţii 

administrativ 

teritoriale şi 

30% contribuţia 

asociaţiei de 

proprietari, în 

condiţiile în 

care mai mult 

de 50% dintre 

familiile - 

proprietari (de 

apartamente - 

locuinţe) din 

bloc au un venit 

mediu lunar net 

pe membru de 

familie sub 500 

Euro 
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2. 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/


 

6 

 

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 

 
 

3.1. Reabilitarea 
sistemelor 
urbane de 
încălzire în zonele 
fierbinţi (hot-
spot) 

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 

   

 

   

5. Implementarea 
infrastructurii 
adecvate de 
prevenire a 
riscurilor naturale în 
zonele  de risc

 
 

 

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; 
- 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 

Solicitantul eligibil 
este ANAR, 
instituţie publică de 
interes naţional, 
organizată conform 
HG 1176/2005 
privind statutul de 
organizare şi 
funcţionare a 
Administraţiei 
Naţionale „Apele 
Romane”. 
 

Maxim 80% Maxim 20% 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 

http://www.mediu.ro/


 

7 

 

Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare  
proiect 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 
 
 
 
 
 
 

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; 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mmediu.ro/


 

9 

 

3. 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.  

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.  

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.  

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. 

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. 

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 % 
 

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 

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 % 
 

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 

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.  

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. 

  

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. 

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.  

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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4. 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; 

- 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 

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 ianuarie 
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 

- Sprijin pentru asigurarea corelării la nivel regional şi 
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. 
 

coordonarea 
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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Achiziţiilor publice 
-Departamentul 
pentru Luptă 
Antifraudă 
-Agenţia Naţională 
de Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 
-Secretariatul 
General al 
Guvernului 

 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 

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 

Maxim 420.000 
lei  
Minim  
42.000 lei  
 

0% Apel de 
proiecte cu 
depunere 
continuă. 
 
 

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 

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 
- 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. 

Coordonarea si 
Verificarea 
Achiziţiilor Publice; 
-Consiliul Naţional 
de Soluţionare a 
Contestaţiilor; 
-Autorităţi publice 
de la nivel 
regional, local şi 
central; 
-Parteneriate între 
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 

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 ianuarie 
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 

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 
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 

- 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 

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 ianuarie 
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 

a liniilor directoare conţinând cele mai bune practici; 
- Activităţi de evaluare a impactului formării. 

Achiziţiilor publice 

  1.4. 
Funcţionarea 
Autorităţii de 
Management 
pentru POAT, a 
ACIS, a Autorităţii 
de Certificare şi 
Plată şi a 
Autorităţii de 
Audit 

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; 
 - 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. 

- Autoritatea pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale; 
- Autoritatea de 
Certificare şi Plată; 
- Autoritatea de 
Audit; 
- Autoritatea de 
Management 
pentru POAT. 

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 ianuarie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
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 ianuarie 
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 

Se finanţează proiecte care vizează:  
- Angajarea de personal contractual în cadrul Unităţii 

Direcţia Coordonare 
de Sistem din cadrul 

Maxim  
45.000.000 lei 

20% Apel de 
proiecte cu 

Autoritate de 
Management - 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

SMIS şi a reţelei 
de coordonatori 

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. 

Autorităţii pentru 
Coordonarea 
Instrumentelor 
Structurale. 

 
Minim  
4.500 lei 

depunere 
continuă. 
Perioada 
orientativă de 
depunere a 
cererilor de 
finanţare este 
între luna 
februarie 2008  
şi luna ianuarie 
2015. 

Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.ro  
 

  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 ianuarie 
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 ianuarie 
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 

 

3. Diseminarea 
informaţiei şi 
promovarea 
Instrumentelor 
Structurale 

 3.1. Diseminarea 
informaţiilor 
generale şi 
derularea 
activităţilor de 
publicitate cu 
privire la 
instrumentele 
structurale 
alocate României 

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 
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. 

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 ianuarie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Pentru informaţii 
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 ianuarie 
2015. 

Autoritate de 
Management - 
Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
 
Pentru informaţii 
suplimentare se 
poate consulta 
pagina de 
internet: 
 
www.mfinante.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 

 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 € 

0% Linie deschisă 
Sesiune cu 
depunere 
continuă. 

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 
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Axa prioritară Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Leader: 
Demararea şi 
funcţionarea 
iniţiativelor de 
dezvoltare locală 

4.2.1 
Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 
 
 

În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare: 
- Cooperare interteritorială: cooperarea între diverse 
zone rurale din acelaşi stat membru. Aceasta poate avea 
loc între grupuri LEADER şi este, de asemenea, deschisă 
altor grupuri locale care utilizează aceeaşi abordare 
participativă; 
- Cooperarea transnaţională: cooperarea între grupuri 
LEADER din cel puţin două state membre sau între 
grupuri din ţări terţe care au o abordare similară. 
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acţiuni comune 
care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe 
(Axele 1, 2 şi 3) ale FEADR. Acţiunile comune pot avea ca 
obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de 
experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală 
prin publicaţii comune, organizarea de evenimente, 
proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi 
de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau 
coordonate în comun, precum şi actiuni de instruire. 

Grupuri de Acţiune 
Locală beneficiare 
ale Măsurii 431 
– Sub-măsura 431.2 
Alte persoane 
juridice organizate 
în conformitate 
cu abordarea 
LEADER care 
îşi desfaşoară 
activitatea pe 
teritoriul unui Grup 
de Acţiune Locală 
beneficiar al 
Măsurii 431 – Sub-
măsura 
431.2 

Maxim 
200.000 
Euro 

-  Proiectele se 
depun în 
mod 
continuu 
începând cu 
data de 23 
iulie 
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 
 

 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 
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A. ALTE GRANTURI 
 

1. FONDUL PENTRU FAPTE BUNE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Ediţia din acest 
an a “Fondului 
pentru fapte 
bune” îşi 
propune să 
susţină proiecte 
derulate de 
organizaţii 
neguvernament
ale în domeniile 
educaţiei, 
sănătăţii şi 
serviciilor 
sociale, pentru 
copii, tineri şi 
bătrâni 
defavorizaţi 
social, 
economic sau 
fizic. 

Pot fi derulate în cadrul 
acestei runde de 
finanţare proiecte care 
asigură accesibilitatea la 
sau creşterea calităţii 
serviciilor medicale într-
o instituţie medicală, 
îmbunătăţirea accesului 
la educaţie şi servicii 
publice de asistenţă 
medicală pentru 
categorii defavorizate, 
proiecte care contribuie 
la creşterea calităţii 
procesului de 
învăţământ, prevenirea 
abandonului şcolar şi 
familal, oferirea de 
servicii sociale (cantine 
sociale / centre de zi) 
etc. Vă rugăm să ţineţi 
cont că enumerarea 
acestor exemple de 
proiecte este strict 
exemplificativă şi nu 
restrictivă. 

Vor avea prioritate la selecţie (aceste 
criterii nefiind totuşi restrictive) 
proiectele care: 
-folosesc tehnologia şi aplicaţiile mobile 
pentru a îmbunătăţi viaţa persoanelor 
dezavantajate fizic, social, sau economic, 
-se desfăşoară pe o arie geografică mai 
mare şi cu un număr mare de beneficiari, 
-includ activităţi de voluntariat 
corporativ pentru voluntarii Fundaţiei 
Vodafone România. 
 

Proiectele sunt eligibile pentru 
finanţare dacă: 
• sunt propuse de o organizaţie 
neguvernamentală (asociaţie, 
fundaţie sau federaţie), înregistrată 
legal în România, înfiinţată cf. 
Ordonanţei 26/2000 şi acreditată 
pentru acordarea serviciilor propuse 
în proiect (acolo unde acreditarea 
este necesară). 
• organizaţia a depus bilanţul 
financiar pentru ultimul an fiscal. 
• organizaţia are un raport anual 
sau un alt mecanism de raportare 
transparentă a activităţii sale (ex. 
site web, material anual de 
prezentare, raport de audit etc.). 
• sunt în concordanţă cu misiunea 
Fundaţiei Vodafone România şi cu 
domeniile finanţate prin această 
rundă de finanţare. 
• se deruleaza în România. 
• beneficiarii acestora sunt un grup, 
nu o persoană. 
• respectă condiţiile menţionate în 
acest Regulament. 
• aplicantul are experienţă 
organizaţională în derularea de 
proiecte similare. 

350.000 Euro Minim 15% 11 
septembrie 
2014 

Vodafone.ro 
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2. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA: SUBCOMPONENTA 2.1. – DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR RURALE INTERETNICE 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul specific al 
Subcomponentei 2.1. 
Dezvoltarea comunităţilor rurale 
interetnice este de a contribui pe 
termen mediu şi lung la 
dezvoltarea comunităţilor 
interetnice dezavantajate şi la 
îmbunătăţirea situaţiei 
populaţiei de etnie roma. 

Această Subcomponentă va sprijini 
proiecte care se vor axa pe 
următoarele tipuri de activităţi (lista 
nu este exhaustivă): 
încurajarea cetăţeniei active şi 
democraţiei participative, inclusiv la 
”firul ierbii”/nivel local – implicarea 
grupurilor vulnerabile în procese de 
informare 
-  diseminarea de informaţii 
relevante comunităţii/creşterea 
conştientizării, pentru a sprijini 
transparenţa în luarea deciziilor şi 
utilizarea fondurilor locale, 
informaţii despre surse de finanţare 
şi problemele locale, etc.  
-  implicarea membrilor comunităţii 
în identificarea resurselor şi 
contribuţia decisivă la rezolvarea 
problemelor locale  
- promovarea iniţiativelor de auto-
ajutorare şi ajutor reciproc care 
încurajează practica preluării de 
responsabilităţi, îndeplinirea 
sarcinilor prin cooperare şi 
dezvoltarea de noi competenţe 
necesare organizaţiilor  
-organizarea de activităţi de dialog 
multicultural  
- consolidarea bazei de membri a 
organizaţiilor în comunităţile vizate 
şi creşterea participării membrilor în 
activităţile organizaţiilor . 

Solicitanţi eligibili în cadrul 
prezentului Apel sunt exclusiv 
organizaţii neguvernamentale 
şi nonprofit, înfiinţate legal şi 
cu sediul în România, 
respectiv asociaţii, fundaţii şi 
federaţii, la care se adaugă 
Crucea Roşie Română şi 
structurile sale cu 
personalitate juridică. 
Parteneriatul nu este 
obligatoriu, dar este 
recomandat, în special cu 
parteneri din statele 
donatoare. 
Parteneri eligibili sunt 
organizaţii 
neguvernamentale, entităţi 
publice sau private, 
comerciale sau non-
comerciale. 
Entităţile publice pot fi 
autorităţi publice locale şi 
centrale, instituţii/agenţii 
publice, servicii 
guvernamentale 
deconcentrate la nivel local, 
unităţi administrativ-
teritoriale, universităţi etc. 
 

3.000.000 de 
euro 

- 30 aprilie 2016 rural@romacente
r.ro 
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3. COMPETIŢIE INTERNAŢIONALĂ DE IDEI DE AFACERI SOCIALE 
 

Măsura/ 
Axa prioritară 

Obiectiv/Domen
iu de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia Genesis 
Prize a lansat o 
competiţie pentru 
antreprenorii care îşi 
propun să contribuie 
la rezolvarea celor 
mai mari probleme pe 
care le are 
umanitatea. Este 
vorba despre Genesis 
Generation 
Challenge, competiţie 
inspirată de 
politicianul, omul de 
afaceri şi filantropul 
Michael Bloomberg. 

In plus, câştigătorii 
vor beneficia de 
consiliere în 
dezvoltarea afacerii 
lor, iar toţi 
participanţii vor 
avea acces la o 
reţea globală de 
antreprenori 
pasionaţi de idei 
sociale. 

 

Michael Bloomberg, împreună cu 
Fundaţia Genesis Prize, va acorda câte 
100.000 USD pentru cele mai bune 10 
idei de afaceri sociale propuse de echipe 
multi-disciplinare. Aceştia trebuie să 
explice care este problema pe care 
încearcă să o rezolve, cum vor să o 
rezolve şi cine ar beneficia în urma 
implementării ideii lor. In plus, trebuie să 
încarce şi un material video de maximum 
2 minute, în care să prezinte succint 
ideea. Proiectele înscrise vor fi jurizate 
de 2 comisii, una de evaluare a 
înscrierilor, şi cealaltă de selectare a 
câştigătorilor. Membrii acestora vor ţine 
cont de criterii precum capacitatea 
echipei de a atrage parteneri sau măsura 
în care soluţia propusă poate rezolva 
problema identificată. 

 

 

La competiţie pot participa 
companii, organizaţii sau 
persoane fizice. Acestea din urma 
trebuie să aibă peste 18 ani, să 
formeze echipe de aproximativ 
10 persoane şi să îşi aleagă un 
lider cu vârsta curpinsă între 20 şi 
36 de ani, care să le reprezinte. 

- - 30 septembrie 
2014 

http://www.genesi
s-generation.org/ 
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4. CERERE DE PROPUNERI “SUBVENŢII PENTRU PARTIDELE POLITICE LA NIVEL EUROPEAN” 
 

Măsura/ 
Axa 

prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 In conformitate cu articolul 2 din 
Decizia Biroului din 29 martie 
2004, “Parlamentul European 
publică anual, înainte de sfârşitul 
primului semestru al anului 
anterior exerciţiului financiar 
pentru care se solicita subvenţia, 
o cerere de propuneri în vederea 
acordării de subvenţii partidelor 
şi fundaţiilor”. 
Prezenta cerere de propuneri se 
referă la cererile de 
subvenţionare pentru exerciţiul 
financiar 2015 care acoperă 
perioada de activitate cuprinsă 
între 1 ianuarie 2015 şi 31 
decembrie 2015. Obiectivul 
subvenţiei este să sprijine 
programul anual de lucru al 
beneficiarului. 
 

In conformitate cu articolul 
10 din Regulamentul (CE) nr. 
2004/2003, creditele 
disponibile pentru exerciţiul 
2015 se repartizează între 
partidele politice la nivel 
european ale căror cereri de 
finanţare au obţinut un aviz 
favorabil pe baza criteriilor 
de eligibilitate, de excludere 
şi de selecţie după cum 
urmează: 
(a) 15% se repartizează în 
părţi egale; 
(b) 85% se repartizează între 
partidele care au membri 
aleşi în Parlamentul 
European, proporţional cu 
numărul de membri aleşi. 
 

Pentru a avea dreptul la 
subvenţionare, un partid politic la 
nivel european trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, şi 
anume: 
(a) trebuie să aibă personalitate 
juridica în statul membru în care îşi 
are sediul; 
(b) trebuie să fie reprezentat, în cel 
puţin o pătrime din statele membre, 
de deputaţi în Parlamentul European 
sau în parlamentele naţionale, 
parlamentele regionale ori adunările 
regionale sau trebuie să fi obţinut, în 
cel puţin o pătrime din statele 
membre, cel puţin 3 % din voturile 
exprimate în fiecare dintre statele 
membre respective la ultimele alegeri 
pentru Parlamentul European; 
(c) trebuie să respecte, în special în 
programul său şi în cadrul activităţilor 
sale, principiile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană, şi anume 
principiile libertăţii, democraţiei, 
respectării drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, precum şi 
principiul statului de drept; 
(d) trebuie să fi participat la alegerile 
pentru Parlamentul European ori să îşi 
fi exprimat intenţia în acest sens. 
 

28.350.084 EUR  30 
septembrie 
2014 

fin.part.fond.pol
@europarl.europ
a.eu 
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5. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA-RUNDA 2-COMPONENTA 1. IMPLICARE 

  

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii 
Civile anunţă lansarea 
Componentei 
IMPLICARE, în cadrul 
Rundei 2 a Fondului 
ONG, parte a 
Mecanismului Financiar 
al Spaţiului Economic 
European (SEE) 2009-
2014, finanţat de 
Islanda, Liechtenstein şi 
Norvegia. 

Obiectivul general al 
Componentei 
IMPLICARE este de a 
încuraja cetăţenia 
activă şi participarea la 
viaţa comunităţii, de a 
asigura respectarea şi 
aplicarea valorilor 
democratice 
fundamentale. 
 

Componenta este structurata in 3 
subcomponente: 
Subcomponenta 1.1 – Participare la 
luarea deciziilor şi implicare 
comunitară 
Subcomponenta 1.2 – Voluntariat 
Subcomponenta 1.3 – Incurajarea 
valorilor democratice 

Finanţarea este dedicată 
organizaţiilor 
neguvernamentale. 
O organizaţie poate 
depune, în calitate de 
Solicitant, un număr 
maxim de 2 Cereri de 
finanţare în cadrul Rundei 
a doua, din care numai 1 
propunere pentru Granturi 
mari. O organizaţie care a 
contractat şi/sau se afla în 
etapa de precontractare 
cu 2 sau mai multe 
proiecte în cadrul Rundei 1 
(cumulat pe toate 
componentele) poate 
depune în calitate de 
Solicitant maxim 1 Cerere 
de finanţare în cadrul 
Rundei a doua. 
 

2.400.000 Euro - 6 octombrie 
2014 

http://www.fina
ntare.fdsc.ro/lin
ii-de-finantare 
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6. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA-RUNDA 2-COMPONENTA 4. SERVICII SOCIALE ŞI DE BAZĂ 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea 
Societăţii Civile 
anunţă lansarea 
Componentei 
SERVICII 
SOCIALE ŞI DE 
BAZĂ, în cadrul 
Rundei a doua a 
Fondului ONG, 
parte a 
Mecanismului 
Financiar al 
Spaţiului 
Economic 
European (SEE) 
2009-2014, 
finanţat de 
Islanda, 
Liechtenstein şi 
Norvegia. 

Obiectivul general al 
Componentei SERVICII SOCIALE ŞI 
DE BAZĂ este de a creşte accesul 
şi furnizarea de servicii sociale şi 
de bază pentru grupuri 
vulnerabile (copii şi tineri în 
situaţii de risc, copii cu dizabilităţi 
şi/sau probleme de sănătate 
mintală şi familiile lor, victime ale 
traficului de persoane şi ale 
violenţei domestice  sau violenţei 
motivate de gen, persoane 
vârstnice, populaţia din mediul 
rural, minorităţi etnice, migranţi, 
persoane fără adăpost, persoane 
dependente de substanţe, 
persoane care se confruntă cu 
dificultăţi care pot conduce la 
excluziune socială – precum un 
nivel scăzut de educaţie, lipsa 
unui loc de muncă, şomaj pe 
termen lung, neînregistrarea ca 
şomeri, boli cronice, etc.). 

O organizaţie poate depune, în calitate 
de Solicitant, un număr maxim de 2 
Cereri de finanţare în cadrul Rundei a 
doua, din care numai 1 propunere 
pentru Granturi mari. O organizaţie 
care a contractat şi/sau se află în etapa 
de precontractare cu 2 sau mai multe 
proiecte în cadrul Rundei 1 (cumulat pe 
toate componentele) poate depune în 
calitate de Solicitant maxim 1 Cerere 
de finanţare în cadrul Rundei a doua. 

Finanţarea este 
dedicată 
organizaţiilor 
neguvernamentale. 

3.200.000 Euro - 8 octombrie 
2014 

welfare@fdsc.ro 
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7. LIFE+ CERERE DE PROPUNERI 2014 
 

 
 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective generale: 
a) să contribuie la tranziţia 
către o economie eficientă 
din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon 
şi rezistentă la schimbările 
climatice, şi să contribuie la 
protejarea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului; 
b) să îmbunătăţească 
dezvoltarea, punerea în 
aplicare şi aplicarea politicii şi 
legislaţiei Uniunii în domeniul 
mediului şi al climei, precum 
şi să acţioneze ca un 
catalizator şi promotor al 
integrării obiectivelor de 
mediu şi climatice; 
c) să susţină o guvernanţă 
mai bună în domeniul 
mediului şi al climei la toate 
nivelurile, inclusiv o mai bună 
implicare a societăţii civile, a 
ONG-urilor şi a actorilor 
locali; 
d) să sprijine punerea în 
aplicare a celui de-al şaptelea 
program de acţiune pentru 
mediu. 

Prin intermediul subvenţiilor 
pentru acţiuni se pot finanţa 
următoarele proiecte: 
(a) proiecte-pilot; 
(b) proiecte demonstrative; 
(c) proiecte de bune practici; 
(d) proiecte integrate; 
(e) proiecte de asistenţă 
tehnică; 
(f) proiecte de consolidare a 
capacităţii; 
(g) proiecte pregătitoare; 
(h) proiecte de informare, 
sensibilizare şi diseminare; 
(i) orice alt tip de proiecte 
necesare în vederea atingerii 
obiectivelor generale. 

Propunerile trebuie să fie 
prezentate de entităţi publice, 
organizaţii private comerciale, 
organizaţii private non-comerciale, 
incluzând ONG-urile. 

283.122.966 
euro 

- 6 octombrie 
2014 

env-life-
eproposal-
admin@ec.europ
a.eu 
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8. PROGRAMUL DE DONAŢII 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 achiziţioneze 
cele mai eficiente produse 
din domeniu. Acest 
program a fost lansat cu 
ajutorul donaţiilor de 
produse tehnologice ale 
unor parteneri precum 
Microsoft și Cisco. 

Pentru a obţine o donaţie IT, organizaţiile 
non-profit trebuie să urmeze doar trei pași, 
care constau în: 
1. Înregistrarea organizaţiei dumneavostră 
pe www.techsoup.ro; 
2. Solicitarea donaţiei 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 organizaţiile aplicante vor trebui să 
plătească taxa de administrare, care poate 
varia între 10 și 1200 RON (în funcţie de 
tipul și numărul produselor comandate), 
totuși acestea vor economisi între 92 și 
96% din valoarea produselor comandate, în 
comparaţie cu preţurile de retail. 

Pentru a participa la 
programul de donaţii 
TechSoup România, 
organizaţiile non-profit 
trebuie să îndeplinească 
atât criteriile generale de 
eligibilitate enumerate 
mai jos, cât și cele 
solicitate de partenerii 
donatori individuali. 
 
Organizaţiile eligibile vor 
avea: 
• un Certificat de 
Înscriere în Registrul 
Asociaţiilor și Fundaţiilor 
acordat de o Judecatorie 
de pe teritoriul României; 
• un Certificat de 
Înregistrare Fiscală 
acordat de Agenţia 
Naţională de 
Administrare Fiscală. 

- Achitarea unei 
taxe care 
reprezintă un 
procent de la 4 
până la 10% din 
valoarea oficială 
pe piaţă a 
produselor. 

Fără limită - 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.techsoup.ro/user/register/


 

34 

 

9. GRANTURI SEE FINANTATE PRIN FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Prin acest apel de proiecte, 
sunt deschise două măsuri în 
cadrul Fondului Bilateral la 
Nivel Naţional: 

1. Măsura I: Sprijin 
pentru deplasări – în 
vederea dezvoltării 
relaţiilor bilaterale, 
de a identifica şi a 
vizita potenţialii 
parteneri pentru a 
discuta despre 
posibilităţile de 
colaborare în viitor; 

2. Măsura II: Arii 
prioritare – 
finanţează 
proiecte/acţiuni, 
individuale sau în 
parteneriat, de 
colaborare, schimb 
de experienţă, 
transfer de 
cunoştinţe şi bune 
practici între 
beneficiari şi entităţi 
din Statele 
Donatoare, alte state 
beneficiare şi 
România. 

 

Sunt considerate eligibile în 
cadrul Măsurii 1: 
-Activităţile pentru 
dezvoltarea de parteneriate 
între entităţile din România 
şi cele din statele donatoare, 
prin intermediul întâlnirilor 
de lucru, schimbului de 
cunoştinţe, împărtăşirii de 
experienţe, în scopul 
elaborării de proiecte 
viitoare; 
-Activităţile pentru 
identificarea de parteneri în 
scopul dezvoltării de 
proiecte în parteneriat, prin 
participarea la conferinţe, 
seminarii, ateliere de lucru. 
Pentru a identifica viitori 
parteneri din statele 
donatoare, partenerii din 
România au posibilitatea de 
a accesa următoarele baze 
de date: pentru organizaţii 
non-guvernamentale, agenţii 
guvernamentale, autorităţi 
publice, companii, 
universităţi şi instituţii de 
cercetare, respectiv pentru 
autorităţi publice din 
Islanda. 
 

Naţional sunt următoarele tipuri de 
entităţi înregistrate în statele donatoare 
sau România, precum şi organizaţii 
internaţionale: 
-Punctul Naţional de Contact şi alte 
instituţii naţionale care joacă un rol 
important în stabilirea/implementarea 
unui anumit program inclus în 
Memorandumurile de Înţelegere; 
-Operatorii de program şi partenerii de 
program din cadrul programelor 
finanţate prin Granturile SEE şi 
Norvegiene 2009-2014; 
-Promotorii de proiect şi partenerii de 
proiect din cadrul proiectelor finanţate 
prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-
2014; 
-Ambasadele statelor donatoare în 
România şi ambasadele României în 
statele donatoare; 
-Instituţii publice, autorităţi publice 
naţionale sau internaţionale, autorităţi 
publice locale, sau regionale; 
-Organizaţii interguvernamentale; 
-Agenţii guvernamentale; 
-Instituţii de învăţământ şi institute de 
cercetare; 
-Organizaţii non-guvernamentale, 
asociaţii, fundaţii, sindicate, patronate 
care activează în sfera ariilor prioritare 
enunţate anterior (pentru Măsura II, 
sunt eligibili numai aplicanţii din această 
categorie care îndeplinesc condiţia de a 
fi derulat această activitate timp de cel 
puţin un an fiscal integral). 
 

21 martie 
2012 – 30 
iunie 2016 

- 31 decembrie 
2015 

bilateral.relation
s@fonduri-ue.ro 

http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.ngonorway.org/bilateral-partnerships/finding-partners
http://www.samband.is/um-okkur/english/
http://www.samband.is/um-okkur/english/
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10. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA-RUNDA 2-COMPONENTA 3. DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen limită Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia pentru 
Parteneriat 
anunţă lansarea 
Componentei 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ, în 
cadrul Rundei a 
doua a Fondului 
ONG, parte a 
Mecanismului 
Financiar al 
Spaţiului 
Economic 
European (SEE) 
2009-2014, 
finanţat de 
Islanda, 
Liechtenstein şi 
Norvegia. 

Obiectivul general al 
Componentei 
DEZVOLTARE DURABILĂ 
este sprijinirea 
dezvoltării durabile şi 
îmbunătăţirea stării 
mediului în România, 
prin contribuţia ONG-
urilor şi prin participare 
publică. 
Această Componentă va 
sprijini proiecte care se 
încadrează în 
următoarele domenii 
principale de interes: 
schimbările climatice, 
protecţia biodiversităţii şi 
peisajului, ecoturism, 
activităţi de advocacy şi 
watchdog de mediu / 
conştientizare ecologică 
şi participare publică 
sporită în luarea 
deciziilor de mediu şi 
educaţie ecologică. 

O organizaţie poate depune, în 
calitate de Solicitant, un număr 
maxim de 2 Cereri de finanţare 
în cadrul Rundei a doua, din 
care numai 1 propunere pentru 
Granturi mari. O organizaţie 
care a contractat şi/sau se află 
în etapa de precontractare cu 2 
sau mai multe proiecte în 
cadrul Rundei 1 (cumulat pe 
toate componentele) poate 
depune în calitate de Solicitant 
maxim 1 Cerere de finanţare în 
cadrul Rundei a doua. 

Finanţarea este dedicată 
organizaţiilor 
neguvernamentale. 

1.400.000 Euro - 10 octombrie 2014 environment@re
pf.ro 

 
  



 

36 

 

11. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA-RUNDA 2-COMPONENTA 2. JUSTIŢIE SOCIALĂ-COMBATEREA INEGALITĂŢILOR SOCIALE, 
SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZIUNII 

 
Măsura/Axa prioritară Obiectiv/Domeniu de 

intervenţie 
Acţiuni/operaţiuni 

eligibile 
Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 

solicitantului 
Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile anunţă 
lansarea Subcomponentei 
Combaterea inegalităţilor 
sociale, sărăciei şi 
excluziunii, din cadrul 
Componentei JUSTIŢIE 
SOCIALĂ, în cadrul Rundei a 
doua a Fondului ONG, parte 
a Mecanismului Financiar al 
Spaţiului Economic 
European (SEE) 2009-2014, 
finanţat de Islanda, 
Liechtenstein şi Norvegia. 

Obiectivul general al Componentei 
JUSTIŢIE SOCIALĂ este de a 
contribui la combaterea 
excluziunii sociale şi reducerea 
disparităţilor din cadrul societăţii 
şi dintre diversele grupuri din 
societate. 
Obiectivul specific al 
Subcomponentei 2.2. Combaterea 
inegalităţilor sociale, sărăciei şi 
excluziunii este de a genera 
schimbări la nivel de sistem 
pentru a combate inegalităţile 
sociale, de a propune măsuri 
pentru a combate sărăcia şi 
pentru a adresa cauzele 
excluziunii sociale, conducând la 
un mediu mai just din punct de 
vedere social şi la luarea unor 
decizii esenţiale pentru a obţine 
justiţia socială. 

Componenta 2 – 
JUSTIŢIA SOCIALĂ este 
formată din 2 
Subcomponente: 

Subcomponenta 2.1. 
Dezvoltarea 
comunităţilor rurale 
interetnice (pentru care 
va fi lansat un Ghid al 
Solicitanţilor distinct) 

Subcomponenta 2.2. 
Combaterea 
inegalităţilor sociale, 
sărăciei şi excluziunii, 
care face obiectul 
prezentului Apel pentru 
Cereri de finanţare. 

 

Finanţarea este dedicată 
organizaţiilor 
neguvernamentale. 

649.635 Euro - 13 octombrie 
2014 

socialjustice@fdsc.
ro 
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12. FONDUL ONG ÎN ROMÂNIA-RUNDA 2-COMPONENTA 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR, REŢELE ŞI COALIŢII 

 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi 
eligibili 

Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii 
Civile anunţă lansarea 
Componentei 
Dezvoltarea capacităţii 
ONG-urilor, reţele şi 
coaliţii, în cadrul 
Rundei a doua a 
Fondului ONG, parte a 
Mecanismului 
Financiar al Spaţiului 
Economic European 
(SEE) 2009-2014, 
finanţat de Islanda, 
Liechtenstein şi 
Norvegia. 

Obiectivul general al 
Componentei Dezvoltarea 
capacităţii ONG-urilor, 
reţele şi coaliţii este de a 
contribui la dezvoltarea 
generală a sectorului ONG 
în România şi la 
dezvoltarea de reţele, 
coaliţii şi think tank-uri 
eficace. 

Componenta este structurată în 3 subcomponente: 
Subcomponenta 5.1 – Sprijin pentru coaliţii şi reţele la 
nivel regional şi naţional şi pentru think tank-uri, 
Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a 
consolida capacitatea internă a coaliţiilor, reţelelor şi 
think tank-urilor, 
Subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru iniţiative care 
contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru 
ONG-uri în România şi creşterea reprezentării 
sectorului neguvernamental. 
Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a 
susţine dezvoltarea unui cadru favorabil pentru 
înregistrarea şi funcţionarea ONG-urilor în România, 
creşterea vizibilităţii şi a capacităţii de atragere de 
fonduri în vederea unei mai bune reprezentări la nivelul 
întregului sector. 
Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri şi 
voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi 
creşterea participării membrilor/voluntarilor în 
activităţile ONG-urilor. 
Obiectivul specific al acestei subcomponente este de a 
sprijini ONG-urile în vederea atragerii şi menţinerii de 
membri şi/sau voluntari şi de a îmbunătăţi capacitatea 
acestora de a îşi extinde aria de intervenţie şi de a 
multiplica activităţile cu impact pozitiv. 
 

Finanţarea este 
dedicată 
organizaţiilor 
neguvernament
ale. 

1.100.000 
Euro 

- 14 octombrie 
2014 

ngodevelopment
@fdsc.ro 
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13. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE – TURISM CULTURAL ŞI INDUSTRIAL, TURISM ACCESIBIL 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Comisia 
Europeană a 
deschis cererea 
de propuneri 
2014 pentru 
punerea în 
aplicare a 
Comunicării 
Comisiei 
Europene din 
2010 privind 
turismul, cu 
referire specială 
la diversificarea 
turismului 
cultural şi 
industrial 
european şi un 
turism accesibil. 

Tema A: Sprijinirea 
dezvoltării strategiilor de 
turism; promovarea 
turismului în regiuni în 
criză sau în conversie, în 
scopul stimulării ocupării 
forţei de muncă şi creşterii 
economice; facilitarea 
schimburilor de bune 
practici. 
Tema B: Oferirea 
posibilităţii pentru 
managerii şi antreprenorii 
din turism, pentru 
autorităţile naţionale, 
regionale sau locale 
responsabile de 
dezvoltarea şi promovarea 
turismului, alte autorităţi 
naţionale, regionale şi 
locale relevante pentru 
sectorul turismului, de a 
integra accesibilitatea şi 
«Design-ul Universal » în 
activităţile de 
management. 

A.  Proiecte de cooperare pentru sprijinirea 
turismului transnaţional bazat pe moştenirea 
culturală şi industrială europeană; 
B. Promovarea antreprenoriatului şi 
managementului unui turism accesibil. 
Prezentul apel format din două tematici 
distincte pune în aplicare Comunicarea 
Comisiei Europene din 2010 privind turismul, 
cu referire specială la diversificarea 
turismului cultural şi industrial european şi 
un turism accesibil. El completează sau 
continuă iniţiativele respective. Este, de 
asemenea, parte din al treilea şi ultimul an 
pentru două acţiuni pregătitoare propuse de 
Parlamentul European şi aprobate de către 
autoritatea bugetară a UE, respectiv 
“Produsele Turistice Transnaţionale ” şi 
“Turism Accesibil pentru Toţi “. 
 

Autorităţi publice 
(inclusiv locale), reţele 
sau asociaţii ale 
acestora la nivel 
internaţional, naţional, 
regional, instituţii de 
învăţământ, furnizori 
de formare în turism, 
centre de cercetare în 
domeniu, agenţii de 
turism şi operatori de 
turism şi asociaţiile 
acestora, Camerele de 
comerţ, industrie şi 
meserii sau organisme 
similare şi asociaţiile 
lor, organizaţii non-
profit, ale societăţii 
civile, asociaţii 
internaţionale, 
europene şi naţionale 
active în domeniul 
turismului şi 
activităţilor conexe, 
IMM-uri, etc. 

Tema A: euro 
1.000.000 

Tema B: euro 
650.000 

 

Maxim 75% 21 octombrie 
2014 

entr-cfp-14127-PA-
tourism@ec.europ
a.eu 
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14. CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al 
acestui program este 
continuarea eforturile UE 
în dorinţa de a atinge 
excelenţa în 
managementul 
clusterelor în UE, ca o 
modalitate de a furniza 
mai multe servicii de 
calitate pentru IMM-urile 
din Europa, contribuind 
astfel la dezvoltarea mai 
multor organizaţii de 
acest tip în UE. 

Prin prezenta acţiune se va oferi sprijin 
financiar organizaţiilor de tip cluster, 
reţelelor de afaceri şi managerilor lor, pentru 
a se furniza servicii de o înaltă calitate IMM-
urilor din diferite domenii, incluzând accesul 
pe pieţele străine. 
Organizaţiile de tip clustere şi reţelele de 
afaceri interesate trebuie să se implice într-o 
colaborare de tip strategic într-un anumit 
domeniu (sau să lucreze împreună) într-un 
lanţ comun al valorii sau într-un proiect 
internaţional, în orice sector de activitate de 
servicii sau de producţie. 
 

Pot depune aplicaţii 
organizaţiile de tip 
cluster sau reţelele de 
afaceri care sunt 
capabile să 
demonstreze că pot 
furniza servicii-suport 
către afacerile locale. 

1.250.000 
euro 

Minim 5% 29 octombrie 
2014 

EASME-COSME-
CLUSTER-EXC-
CALL-
2014@ec.europa.
eu 
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15. PROGRAMULUI NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSŢINEREA MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI, 2014 
 

Măsura/Ax
a prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

                      Obiectivul general al 
Programului îl constituie 
stimularea dezvoltării 
meşteşugurilor şi a micii 
industrii din România, a întăririi 
clasei de mici meşteşugari şi 
artizani, care îşi desfăşoară 
activitatea individual sau 
organizat prin intermediul 
asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în 
localităţile rurale, dar şi în cele 
urbane, protejarea meseriilor 
care presupun un număr mare 
de operaţii executate manual în 
practicarea lor şi relansarea 
serviciilor şi a produselor 
realizate de aceştia, în special a 
celor cu specific tradiţional, 
inclusiv obiecte de artă populară 
şi artizanat, promovarea acestor 
produse şi servicii pe pieţele 
naţionale şi internaţionale. 
 

Acţiunile desfăşurate în cadrul 
Programului sunt:  
•  organizarea unor târguri regionale ale 
meşteşugarilor şi artizanilor sub forma 
unei expoziţii cu vânzare;  
• organizarea de seminarii, mese 
rotunde, ateliere de lucru şi prezentări 
în scopul promovării produselor şi 
serviciilor realizate de către artizani şi 
meşteşugari,  câştigării de pieţe externe 
noi pentru acest tip de produse şi 
servicii, creşterii numărului 
întreprinzătorilor de succes şi a 
îmbunătăţirii competenţelor 
antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe 
piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a 
produselor şi serviciilor furnizate de 
aceştia, promovării serviciilor şi 
produselor realizate apelându-se la 
tehnologii simple şi având o 
componentă de prelucrare manuală 
semnificativă, în special utilizându-se 
tehnologii tradiţionale.  
•  diseminarea de materiale 
informative. 
Acţiunile legate de organizarea şi 
desfăşurarea programului se realizează 
de către Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism, direct şi/sau pe bază 
de contracte încheiate cu persoane 
fizice şi/sau juridice de drept public sau 
privat, în condiţiile legii, în colaborare 
cu Oficiile Teritoriale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie. 

Pot beneficia de prevederile 
Programului operatorii 
economici: întreprinderi 
mici şi mijlocii definite 
conform prevederilor Legii 
nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care transpune 
în legislaţia naţională 
Recomandarea CE nr. 361 
din data 6 mai 2003, 
publicată în Jurnalul Oficial 
al UE nr. L124 din data de 
20 mai 2003, respectiv 
societăţile comerciale, 
societăţile cooperative, 
inclusiv societăţile 
cooperative meşteşugăreşti 
mixte, persoanele fizice 
autorizate care desfăşoară 
activităţi economice în mod 
independent, 
întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale 
precum şi asociaţiile 
profesionale sau fundaţiile 

1.000.000 lei - - - 
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16. COMPETIŢIA HIVERA 2014 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Scopul acestui 
apel de proiecte 
este de a sprijini 
propunerile de 
cercetare bazate 
pe o colaborare 
eficientă într-un 
proiect comun de 
cercetare 
interdisciplinară 
în domeniul HIV-
SIDA. 

Propunerile de proiecte din 
domeniul HIV/SIDA trebuie să 
se încadreze în una din cele 2 
teme: prevenţia şi tratamentul 
HIV. 

Idei orientative de proiecte: 
1. Programe combinate de integrare a 
strategiilor comportamentale şi 
biomedicale pentru prevenirea bolii HIV; 
2. Bolile cu transmitere sexuala; 
3. Monitorizarea comportamentului de 
risc în funcţie de creşterea 
medicamentaţiei împotriva HIV. 

Pentru fiecare temă în 
parte se încurajează 
cooperarea cu stakeholderii 
din comunitate, incluzând 
organizaţiile non-
guvernamentale, de 
caritate şi fundaţiile. 
La acest apel pot participa 
echipe de cercetători din 
următoarele ţări: Belgia 
(Regiunea Flamanda), 
Letonia, Ungaria, Franţa şi 
România. 

- - 15 noiembrie 
2014 

https://www.pt-
it.de/ptoutline/ap
plication/HIVERA2
014 
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17. SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS “LOCURI DE MUNCĂ SUBVENŢIONATE” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeni
u de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare grant Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul prezentei 
scheme îl constituie 
dezvoltarea 
aptitudinilor de 
muncă ale tinerilor 
absolvenţi  ai unei 
instituţii de 
învăţământ secundar 
şi terţiar în 2014, aflaţi 
în tranziţie de la 
şcoală la viaţa activă, 
prin învăţarea la locul 
de muncă şi 
subvenţionarea 
locurilor de muncă în 
vederea creşterii ratei 
de ocupare în rândul 
tinerilor integraţi la 
primul loc de muncă, 
după absolvire. 

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin 
intermediul IMM-urilor: 
- sub formă de sume nerambursabile, pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale complete cu 
angajaţii noi în limita a 1575 lei /lună pentru 
studii medii şi 2328 lei /lună pentru studii 
superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi 
maxim 12 luni. Valoarea maximă a subvenţiei 
acordate pentru plata salariului net este de 
900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 
lei/lună pentru studii superioare. 
Numărul maxim orientativ de posturi care vor 
face obiectul subvenţionării, în funcţie de 
categoria în care se încadrează beneficiarul 
schemei de minimis, este următorul: 
• Pentru microîntreprinderi – 3 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
• Pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
• Pentru întreprinderile medii – 15 locuri de 
muncă nou create (posturi) 
Un IMM poate încheia un singur contract pe 
toată perioada de implementare a 
proiectului, care poate fi modificat prin acte 
adiţionale cu respectarea prevederilor 
ghidului solicitantului condiţii specifice. IMM 
are obligaţia menţinerii posturilor 
subvenţionate după finalizarea perioadei de 
acordare a subvenţiei, pentru o durată cel 
puţin egală cu perioada de acordare a 
subvenţiei. 
 

Pot beneficia de ajutor de 
minimis întreprinderile care 
îndeplinesc cumulativ, la 
data solicitării, următoarele 
condiţii: 
a) sunt legal constituite în 
România şi îşi desfăşoară 
activitatea în România; 
b) nu sunt în stare de 
insolvenţă, 
c) nu înregistrează datorii 
publice şi şi-au plătit la timp 
taxele, 
d) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost 
supus unei condamnări de 
tip res judicata în ultimii 3 
ani, 
e) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu a fost 
condamnat de tip res 
judicata pentru 
fraudă, corupţie, implicare 
în organizaţii criminale 
f) reprezentantul legal al 
întreprinderii nu furnizează 
informaţii false; 
g) este direct responsabilă 
de pregătirea şi 
implementarea proiectului 
h) nu a fost subiectul unui 
ordin de recuperare. 

- - - http://www.aippi
mm.ro/ 
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18. GOOGLE ADGRANTS: PUBLICITATE ONLINE ÎN VALOARE DE 10.000 DE DOLARI/LUNAR, PENTRU ONG-URI 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Google Ad Grants le oferă 
organizaţiilor non-profit 
posibilitatea de a-şi 
promova misiunile şi 
iniţiativele în paginile cu 
rezultate ale cautării 
Google, acordându-le un 
credit lunar de 10.000 
USD pentru publicitate în 
programul AdWords™. 

Donatarii din cadrul programului 
Google Ad Grants beneficiază de 
publicitate AdWords gratuită în 
paginile cu rezultate ale căutării 
Google. Donatarii îşi creează şi îşi 
gestionează propriile conturi 
AdWords, asemenea agenţilor de 
publicitate plătitori, dar participarea 
lor se supune următoarelor restricţii: 
-Un buget zilnic stabilit la 329 USD, 
ceea ce înseamnă aproximativ 10.000 
USD pe lună; 
-O limită maximă a sumei cost-pe-clic 
(CPC) de 2 USD; 
-Posibilitatea de a difuza numai 
campanii direcţionate în funcţie de 
cuvinte cheie; 
-Posibilitatea de a afişa anunţurile 
numai în paginile cu rezultate ale 
căutarii; 
-Posibilitatea de a difuza numai 
anunţuri text. 
 

Pentru a fi eligibile pentru programul 
Google Ad Grants, organizaţiile trebuie: 
-să deţină un statut actual şi valid de 
instituţie caritabilă, în conformitate cu 
regulile din ţara dvs.; 
-să cunoască şi să accepte certificările 
prevăzute în solicitare cu privire la 
nediscriminare şi la primirea şi utilizarea 
donaţiilor; 
-să deţină un site funcţional, cu un 
volum considerabil de conţinut. 
Nu sunt eligibile: 
-entităţile şi organizaţiile 
guvernamentale; 
-spitalele şi grupurile medicale; 
-şcolile, centrele pentru îngrijirea 
copiilor, instituţiile academice şi 
universităţile (ramurile filantropice ale 
organizaţiilor de învăţământ sunt 
eligibile). 
 

- - - - 
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19. PROGRAMUL DE FINANŢARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 BAS România 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 româneşti 
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; 
– Consultanţă tehnică; 
– Audituri şi bilanţuri energetice; 
– Bilanţuri de mediu; 
– Proiectarea şi modernizarea liniilor 
de producţie; 
– Alte servicii de consultanţă. 

Proiectele cofinanţate de BAS 
pot fi realizate de firme de 
consultanţă sau consultanţi 
individuali persoane fizice 
autorizate care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
– să fie persoană juridică cu 
capital majoritar românesc 
sau persoana fizică autorizată 
română; 
– să aibă cel puţin 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.Sunt eligibile atât 
firme care activează în 
sectorul serviciilor, cât şi al 
producţiei. 

 

- Minim 75% - www.basromania
.ro 
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20. GRANTURI PENTRU ONG-URILE DE TINERET OFERITE DE EUROPEAN YOUTH FOUNDATION 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu 
de intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Consiliul Europei, prin 
Fundaţia Tineretului 
European (EYF), sprijină 
acele proiecte derulate de 
ONG-uri care corespund 
valorilor şi misiunii sale: 
cultivarea păcii şi 
aplanarea conflictelor, 
cetăţenia democratică, 
diversitatea culturalş şi 
dialogul inter-cultural, 
precum şi coeziunea 
socială. 

EYF dă o mare atenţie 
acelor proiecte orientate 
spre problemele cu care 
se confruntă tinerii la 
nivel local, bazate pe 
inovare sau replicare 
(aplicarea unei soluţii 
deja existente, care şi-a 
dovedit eficienţa) şi care 
să aibă un impact clar la 
nivel local. Vor fi luate în 
considerare şi activităţile 
ad-hoc, aflate deja în 
desfăşurare şi care se 
încadrează în liniile 
programelor adresate 
tinerilor, promovate de 
Consiliul Europei (de 
exemplu: combaterea 
“discursului de ură” din 
mediul online, Planul de 
Acţiune pentru Tinerii de 
Etnie Roma, Tinerii 
Ambasadori pentru Pace). 

Activităţile desfăşurate de 
ONG-urile participante trebuie 
să se încadreze într-una din 
aceste categorii: 
-Conştientizare – cei implicaţi 
devin constienţi de o anumită 
problemă sau de o cale de 
rezolvare a unei probleme 
existente. 
-Dezvoltarea de abilităţi – 
participanţii îşi dezvoltă 
abilităţi şi competenţe pentru 
a face faţă unei anumite 
situaţii. 
-Munca în echipă – când 
talentele, compeţentele şi 
cunoştinţele participanţilor 
sunt folosite pentru a dezvolta 
un produs (de exemplu: o 
campanie de promovare, 
instrucţiuni, recomandări, 
etc). 
 

EYF sprijină activităţi desfăşurate de 
următoarele organizaţii sau reţele: 
-ONG-uri internaţionale de tineret – 
acele organizaţii care au membri sau 
filiale în cel puţin 7 state membre ale 
Consiliului Europei. Sediul central al 
organizaţiei se ia în calcul separat. 
-Reţele internaţionale de ONG-uri 
pentru tineret – acele reţele care 
includ cel puţin 7 ONG-uri în 7 ţări 
diferite membre ale Consiliului 
Europei. Când o reţea îşi depune 
dosarul pentru EYF, o singură 
organizaţie membră este luată în 
considerare drept candidat. 
-Reţele regionale de ONG-uri pentru 
tineret – trebuie să aibă cel puţin 4, 
dar nu mai mult de 6 ONG-uri pentru 
tineret, în diferite state membre ale 
Consiliului Europei. Când se depune 
candidatura, se ia în considerare un 
singur ONG membru al reţelei. 
-ONG-uri naţionale de tineret – este 
o organizaţie la nivel naţional dintr-o 
ţară membră a Consiliului Europei. 
-ONG-uri locale de tineret – este o 
organizaţie la nivel local dintr-un stat 
membru al Consiliului Europei. 
 

- - - eyf.registration@
coe.int 

 
 
 
 
 

                                                        



 

46 

 

21. PROGRAMUL “INOVARE ÎN INDUSTRIA VERDE” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni 
eligibile 

Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul este împărţit pe 3 
componente / linii de 
finanţare: 
- Proiecte individuale (200.000 
– 1.500.000 euro) 
-Granturi mici (50.000 – 
200.000 euro) 
-Relaţii bilaterale România – 
Norvegia 
 

Activităţile eligibile sunt 
dezvoltarea, implementarea, 
investiţiile şi activităţile de 
instruire din domeniul 
tehnologiilor cu impact redus 
asupra mediului, produse şi 
servicii eco-inovative, 
reducerea şi refolosirea 
deşeurilor, iniţiative legate de 
eficienţa energetică şi folosirea 
în mai mare măsură a energiei 
regenerabile în activităţile 
întreprinderilor, precum şi o 
eficienţă crescută a resurselor 
prin inovarea sistemelor şi 
proceselor în derularea 
activităţilor. Toate proiectele 
susţinute vor avea ca rezultat 
îmbunătăţirea impactului pe 
care întreprinderile îl au asupra 
mediului, în sectoarele 
economice în care activează. 

Grupul ţintă pentru proiecte 
individuale sunt întreprinderile 
private legal constituite în 
România. Grupul ţintă pentru 
schema de granturi mici sunt 
întreprinderile private din România 
care urmăresc să dezvolte afaceri 
eco-inovative în regiuni mai puţin 
dezvoltate din România. Pentru a fi 
eligibile, întreprinderile/ONG-urile 
trebuie să fi avut activitate pe 
durata a cel puţin unui an. 
Proiectele realizate în parteneriat 
cu entităţi din Norvegia sunt 
încurajate. Numai organizaţiile 
precizate mai sus sunt eligibile că 
solicitanţi de finanţări. Pe de altă 
parte, entităţile norvegiene de 
oricare tip, legal constituite în 
Norvegia, de cel puţin 1 an, sunt 
eligibile ca parteneri de proiect. 
Proiectele realizate în parteneriat 
(un solicitant român cu un partener 
norvegian) sunt puternic încurajate 
şi vor primi puncte suplimentare în 
cursul evaluării proiectului. 

21.5 mil. 
euro 

Minim 10% - www.norwaygrants-
greeninnovation.no 
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22. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN 
CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Scheme de Ajutor de Stat (HG 
332/2014) pentru sprijinirea 
investiţiilor care promovează 
dezvoltarea regională prin crearea 
de locuri de muncă. 

Costurile totale salariale pe o perioadă de 2 
ani consecutivi, cu locurile de muncă nou 
create ca urmare a unui proiect de investiţii. 
 Investiţia trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
-să fie considerată investiţie iniţială, adică să 
vizeze înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea 
capacităţii unităţii existente, diversificarea 
producţiei unităţii sau schimbarea 
fundamentală a procesului de producţie; 
-să conducă la crearea a cel puţin 20 de 
locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 
destinate lucrătorilor defavorizaţi. 
 

Întreprinderi din toate 
sectoarele economice, 
cu excepţia celor din 
domeniile: pescuit, 
acvacultură, producţia 
primară, prelucrarea şi 
comercializarea 
produselor agricole, 
sector siderurgic, 
construcţii navale, 
fibre sintetice, 
transporturi, energie, 
etc. 

600 de 
milioane 
de euro 

- 1 iulie 2014 – 
31 decembrie 
2020 

Ministerul 
Finantelor Publice 
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23.PROGRAMUL “ERASMUS PENTRU TINERI ANTREPRENORI” 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al acestui 
program este de a dezvolta 
spiritul antreprenorial, 
internaţionalizarea şi 
competitivitatea noilor 
antreprenori potenţiali şi a celor 
care conduc microintreprinderi 
şi ntreprinderi mici nou-
înfiinţate în ţările participante. 
Aceasta activitate se adresează 
persoanelor care intenţionează 
să înfiinţeze o intreprindere şi 
antreprenorilor care au înfiinţat 
recent o întreprindere. 

-însoţirea unui antreprenor cu 
experienţa din ţara-gazdă; 
-cercetări de piaţă şi dezvoltarea 
unor noi oportunităţi de afaceri; 
-dezvoltarea unui proiect sau a 
unei inovaţii; 
-observarea unei afaceri existente, 
aflată în derulare; 
-înţelegerea modului în care se 
finanţeaza o IMM; 
-munca la dezvoltarea brandului, 
în vânzări şi marketing pentru 
compania din ţara-gazdă. 
Durata deplasărilor în străinătate 
trebuie să fie între 1 şi 6 luni. Pot 
exista mai multe perioade de 
şedere de minim o săptămână 
fiecare, în cursul unui singur an. 
 

Noii antreprenori sunt oameni de 
afaceri aflaţi la începuturi. Aceasta îi 
include şi pe cei care doresc să se 
lanseze în afaceri în baza unui plan 
de afaceri viabil, precum şi 
antreprenorii care s-au lansat recent 
(cu o vechime de cel mult trei ani). 
Afacerea poate fi în orice domeniu 
de activitate. 
Noii antreprenori trebuie să fie 
doritori sa se implice în afacerea 
partenerului din străinătate şi să 
demonstreze o înclinaţie 
educaţională sau vocaţională pentru 
tipul de afacere pe care doreşte să-l 
dezvolte. 
Ei trebuie să arate ca au viziune, 
hotărâre, iniţiativă şi creativitate. 
Tinerii intreprinzători mai trebuie să 
fie dispuşi să-şi procure singuri banii 
necesari pentru a acoperi cheltuielile 
din ţara-gazdă, dacă suma primită 
prin acest grant se va dovedi 
insuficientă. 
 

170.000 de 
euro 

- 30 
noiembrie 
2014 

http://www.erasmus
-entrepreneurs.eu/ 
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24. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE “SĂNĂTATE 2014″ 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

Acest apel are scop 
îndeplinirea 
obiectivelor a 7 
tematici individuale 
în domeniile: boli 
cronice, îmbătrânire, 
preţurile 
medicamentelor, 
monitorizarea 
sănătăţii şi îngrijirea 
infecţiilor asociate. 
Prezenta cerere de 
propuneri este 
împărţită în 7 
discipline 
individuale. 
 

Obiective: 
-să se pună accent mai mult pe 
noi abordări pentru prevenirea 
bolilor cronice majore; 
-să se exploreze potenţialul de 
diagnostic precoce în vederea 
controlului şi a unui tratament 
mai eficace al bolilor cronice; 
-să se definească strategii 
inovatoare pentru adaptarea 
locului de muncă la nevoile 
persoanelor cu boli cronice; 
-să se faciliteze schimbul de 
bune practici între statele 
membre; 
-să se realizeze o mai bună 
coordonare la nivelul UE; 
-să se pregătească trecerea la 
un sistem informaţional de 
sănătate durabil şi integrat al 
UE în domeniul sănătăţii 
publice; 
-să se evite şi să se limiteze 
răspândirea rezistenţei la 
antibiotice în timp. 
 

Inovare pentru prevenirea şi 
gestionarea bolilor cronice (2 000 
500 euro);  
2. Diagnosticare precoce şi 
screening-ul pentru bolile cronice (1 
500 000 euro);  
3. Reabilitare profesională pentru 
persoanele cu boli cronice (1 000 
000euro);  
4. Sprijin în ariile legate de 
aderenţă, fragilitate, îngrijiri 
integrate şi condiţii multi-cronice (3 
000 000euro);  
5. Date statistice de stabilire a 
preţurilor medicamentelor (300 000 
euro);  
6. Monitorizarea sănătăţii şi 
sistemul de raportare (3 500 000 
euro);  
7. Asistenţă medicală asociată 
infecţiilor în îngrijirea pe termen 
lung (500 000 euro). 

Orice entitate publică sau 
privată. Participarea este 
deschisă unei game largi de 
organizaţii, inclusiv: institute 
de cercetare şi universităţi, 
autorităţile publice, ONG-uri, 
societăţi comerciale. 

12.300.000 
euro 

Minim 40% 25 
septembrie 
2014. 

http://ec.europa.
eu/research/parti
cipants/portal/de
sktop/en/organis
ations/register.ht
ml 
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25. SCHEMA DE GRANTURI DE MOBILITATE PRIN PROIECTUL DRAGON – STAR 

 
Măsura/Axa 

prioritară 
Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Această schemă oferă 
posibilitatea pentru 
organizaţiile europene de a 
investiga piaţa chineză şi de a 
identifica parteneri potriviţi 
pentru a încheia o colaborare 
tehnologică şi/sau de 
cercetare. 
Aceasta oferă, de asemenea, 
sprijin financiar organizaţiilor 
europene eligibile pentru a 
călători în China. 
 

Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale 
organizaţiilor interesate să participe la 
evenimentul de brokeraj organizat în paralel 
cu “EU – China Business & Technology (B&T) 
Cooperation Fair“, care va avea loc în 
Chengdu, China la 21-23 octombrie 2014). 

- - - 19 
septembrie 
2014. 

- 
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26. EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014-2020 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeană, prin 
Agenţia Executivă pentru 
Educaţie, Audiovizual şi Cultură 
(EACEA) de la Bruxelles, a 
publicat Ghidul programului 
Europa pentru cetăţeni 2014-
2020. 
Obiective generale: 
-contributie la înţelegerea de 
către cetăţeni a Uniunii, a 
istoriei şi diversităţii acesteia; 
-promovarea cetăţeniei 
europene şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de participare civică 
şi democratică la nivelul 
Uniunii. 
 

Programul are 2 componente: 

 “Memorie europeană“; 

 “Implicare democratică şi 
participare civică“. 

Cele două componente sunt completate 
de acţiuni orizontale pentru analiza, 
diseminarea şi utilizarea rezultatelor 
proiectelor (acţiune de “valorificare”). 
a) activităţi de învăţare reciprocă şi de 
cooperare precum: 
b) sprijin structural pentru organizaţii 
c) activităţi analitice la nivelul Uniunii 
d) activităţi de sensibilizare şi de 
diseminare destinate utilizării şi 
valorificării în continuare a rezultatelor 
iniţiativelor sprijinite şi evidenţierii 
bunelor practic.i 

Pot participa la program toate 
parţile interesate care 
promovează integrarea şi 
cetăţenia europeană, în 
special autorităţile şi 
organizaţiile locale şi 
regionale, comitetele de 
înfrăţire, organizaţiile de 
cercetare în domeniul 
politicilor publice europene 
(think-tank), organizaţiile 
societăţii civile (inclusiv 
asociaţiile de supravieţuitori), 
precum şi organizaţiile 
culturale, de tineret, de 
învăţământ şi cercetare. 

185.468.00
0 euro 

- - - 

 

  

http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-memorie-istorica-europeana-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
http://www.finantare.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-angajament-democratic-si-participare-civica-programul-europa-pentru-cetateni-2014-2020.html
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27. CERERE DE PROPUNERI “FINANŢAREA FUNDAŢIILOR POLITICE LA NIVEL EUROPEAN” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Această cerere de propuneri se 
referă la cererile de finanţare 
pentru exerciţiul financiar 
2015, care acoperă perioada 
de activitate 1 ianuarie 2015-
31 decembrie 2015. Obiectivul 
subvenţiei este să sprijine 
programul anual de lucru al 
beneficiarului. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) 
din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, 
creditele disponibile pentru exerciţiul 
2015 se repartizează între fundaţiile 
politice la nivel european a căror cerere 
de finanţare a obţinut un aviz favorabil pe 
baza criteriilor de eligibilitate, excludere şi 
selecţie, după cum urmează: 
(a) 15% se repartizează în părţi egale; 
(b) 85% se repartizează între fundaţiile 
care sunt afiliate la partide politice la nivel 
european care au membri alesi în 
Parlamentul European, proporţional cu 
numărul membrilor aleşi. 
 

Pentru a avea dreptul la 
finanţare, o fundaţie politică la 
nivel european trebuie să 
îndeplinească condiţiile 
prevăzute la articolul 3 
alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 2004/2003, şi anume: 
(a) să fie afiliată unuia dintre 
partidele politice la nivel 
european recunoscute în 
conformitate cu prezentul 
regulament, conform atestării 
partidului respectiv; 
(b) să aibă personalitate 
juridică în statul membru în 
care îşi are sediul, 
(c) trebuie să respecte, în 
special în programul său şi în 
cadrul activităţilor sale, 
principiile pe care se 
întemeiază Uniunea 
Europeană 
(d) să nu aibă scopuri 
lucrative; 
(e) componenta organului său 
de conducere să fie echilibrată 
din punct de vedere geografic. 

- - 30 
septembrie 
2014 

fin.part.fond.pol
@europarl.europ
a.eu 
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28. LIFE+ CERERE DE PROPUNERI 2014 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiective generale: 
a) să contribuie la tranziţia către o 
economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon 
şi rezistentă la schimbările 
climatice, şi să contribuie la 
protejarea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului şi la oprirea şi 
inversarea tendinţei de declin a 
biodiversităţii, inclusiv prin 
sprijinirea reţelei “Natura 2000″ şi 
abordarea degradării 
ecosistemelor; 
b) să îmbunătăţească dezvoltarea, 
punerea în aplicare şi aplicarea 
politicii şi legislaţiei Uniunii în 
domeniul mediului şi al climei, 
precum şi să acţioneze ca un 
catalizator şi promotor al integrării 
obiectivelor de mediu şi climatice 
în cadrul altor politici şi în practica 
din sectoarele public şi privat la 
nivelul Uniunii, inclusiv prin 
creşterea capacităţii acestor 
sectoare; 
c) să susţină o guvernanţă mai 
bună în domeniul mediului şi al 
climei la toate nivelurile, inclusiv o 
mai bună implicare a societăţii 
civile, a ONG-urilor şi a actorilor 
locali; 
d) să sprijine punerea în aplicare a 
celui de-al şaptelea program de 
acţiune pentru mediu. 

Prin intermediul subvenţiilor pentru 
acţiuni se pot finanţa următoarele 
proiecte: 
(a) proiecte-pilot; 
(b) proiecte demonstrative; 
(c) proiecte de bune practici; 
(d) proiecte integrate; 
(e) proiecte de asistenţă tehnică; 
(f) proiecte de consolidare a 
capacităţii; 
(g) proiecte pregătitoare; 
(h) proiecte de informare, sensibilizare 
şi diseminare; 
(i) orice alt tip de proiecte necesare în 
vederea atingerii obiectivelor generale 

Entităţi publice, organizaţii 
private comerciale, organizaţii 
private non-comerciale, 
incluzând ONG-urile 

283.122.96
6 euro 

- 15 
septembrie 
2014 

magda.cace@m
mediu.ro 
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29. HERCULE III – FORMARE ŞI STUDII ÎN DOMENIUL JURIDIC 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al programului 
Hercule III este protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii, 
sporind astfel competitivitatea 
economiei Uniunii şi asigurând 
protecţia banilor contribuabililor. 
Obiectivul prezentei cereri de 
propuneri este de a oferi granturi, 
în special pentru a îmbunătăţi 
nivelul de dezvoltare a protecţiei 
juridice şi judiciare specifice a 
intereselor Uniunii împotriva 
fraudei, prin promovarea unor 
analize juridice comparative. 

Comisia (OLAF) va acorda granturi 
pentru acţiuni care au drept obiectiv: 
-dezvoltarea de activităţi de cercetare 
de vârf; 
-îmbunătăţirea cooperării dintre 
practicieni şi corpul academic (prin 
acţiuni precum conferinţe, seminare şi 
ateliere), inclusiv organizarea reuniunii 
anuale a preşedinţilor asociaţiilor de 
drept penal european şi de protejare a 
intereselor financiare ale UE; 
-creşterea nivelului de sensibilizare a 
sistemului judiciar şi a altor categorii 
de profesionişti din domeniul juridic 
pentru protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii, inclusiv 
publicarea de informaţii ştiinţifice 
privind protecţia intereselor financiare 
ale Uniunii. 
Acţiunile pot fi realizate prin 
organizarea de studii de legislaţie 
comparată, de conferinţe, de 
seminare, de ateliere, prin publicaţii 
periodice etc. 
 

Conform prevederilor 
articolului 6 din program, 
solicitantii trebuie sa fie: 
-administratii nationale sau 
regionale ale unui stat 
membru si ale unei tari 
participante care promoveaza 
consolidarea actiunilor la 
nivelul Uniunii de protejare a 
intereselor financiare ale 
acesteia; 
-institute de cercetare şi de 
învăţământ şi entităţi 
nonprofit, cu condiţia să fi fost 
constituite şi să fi funcţionat 
timp de cel puţin un an într-un 
stat membru sau într-o ţară 
participantă şi să promoveze 
consolidarea acţiunilor la 
nivelul Uniunii de protejare a 
intereselor financiare ale 
Uniunii. 
 

550.000 
EUR 

MIN 10% 8 septembrie 
2014 

OLAF-FMB-HERCULE-
LEGAL@ec.europa.eu 
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30. HERCULE III – FORMARE ÎN DOMENIUL COMBATERII FRAUDEI 
 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Obiectivul general al 
programului Hercule III este 
protejarea intereselor financiare 
ale Uniunii, sporind astfel 
competitivitatea economiei 
Uniunii şi asigurând protecţia 
banilor contribuabililor. 
Obiectivul prezentei cereri de 
propuneri este de a oferi 
granturi pentru organizarea de 
ateliere de formare specializată 
şi în domeniul analizei de risc, 
precum şi conferinţe 
corespunzătoare, ce au drept 
scop protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii şi, în 
acelaşi timp, atingerea unui 
nivel echivalent de protecţie în 
întreaga Uniune. 

Comisia (OLAF) va acorda granturi 
pentru acţiuni care au drept obiectiv: 
-schimbul de experienţă şi de bune 
practici între autorităţile competente 
din ţările participante, printre care se 
includ serviciile specializate de 
asigurare a aplicării legii, precum şi 
între reprezentanţii organizaţiilor 
internaţionale; 
-diseminarea informaţiilor, în special 
a celor privind o mai bună 
identificare a riscurilor în scopuri de 
investigare. 
 

Conform prevederilor 
articolului 6 din program, 
solicitanţii trebuie să fie: 
-administraţii naţionale sau 
regionale ale unui stat 
membru şi ale unei ţări 
participante care promovează 
consolidarea acţiunilor la 
nivelul Uniunii  
-institute de cercetare şi de 
învăţământ şi entităţi 
nonprofit, cu condiţia să fi 
fost constituite şi să fi 
funcţionat timp de cel puţin 
un an într-un stat membru 
sau o ţară participantă, şi să 
promoveze consolidarea 
acţiunilor la nivelul Uniunii de 
protejare a intereselor 
financiare ale Uniunii. 

900.000 EUR MIN 20% 15 septembrie 
2014 

OLAF-FMB-HERCULE-
LEGAL@ec.europa.eu 
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31. CERERE DE PROPUNERI – BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII PROPUNE TREI NOI SPONSORIZĂRI EIBURS 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Institutul Băncii Europene de 
Investiţii îşi desfăşoară majoritatea 
relaţiilor instituţionale cu 
universităţile prin intermediul 
Programului pentru Cunoaştere, 
compus din trei programe diferite: 
-EIBURS, programul BEI de 
sponsorizare a cercetării 
universitare (University Research 
Sponsorship Programme); 
-STAREBEI (STAges de REcherche 
BEI), un program de finanţare a 
tinerilor cercetători care lucrează 
în cadrul unor proiecte comune 
BEI-universităţi; şi 
-Reţelele universitare BEI, un 
mecanism de cooperare pentru 
reţelele universitare cu relevanţă 
deosebită în sprijinirea 
obiectivelor Grupului BEI. 
 

Propunerile câştigatoare impun 
desfăşurarea unor activităţi variate 
(cercetare, organizarea de cursuri şi 
seminarii, stabilirea de contacte, 
difuzarea rezultatelor etc.), care vor 
face obiectul unui acord contractual 
cu banca. 
Pentru anul universitar 2014-2015, în 
cadrul programului EIBURS au fost 
selectate trei noi direcţii de cercetare: 
Analiza economică a investiţiilor în 
eficienţa energetică (EE) 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice 
(EE) a unei economii constituie calea 
cea mai evidentă de îndeplinire a 
obiectivelor energetice şi de mediu, 
inclusiv securitatea aprovizionării cu 
energie. Cu toate acestea, nivelul 
actual al investiţiilor se situează sub 
nivelul optim din perspectiva 
economică. O mai bună înţelegere a 
economiei EE poate furniza date 
privind dezvoltarea potenţialului de 
investiţii EE într-o economie. 
 

Sunt eligibile facultăţile 
sau centrele de cercetare 
interesate asociate 
universităţilor din 
Uniunea Europeană, din 
statele candidate sau din 
statele potenţial 
candidate, care au o 
competenţă recunoscută 
în domeniile selectate de 
către BEI, pentru ca 
acestea să-şi poată 
extinde activităţile în 
domeniile respective. 

100.000 EUR - 30 septembrie 
2014 

events.eibinstitut
e@eib.org 
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32. PROGRAM COSME: DIVERSIFICAREA OFERTELOR ŞI PRODUSELOR TURISTICE ALE UE – PRODUSE TURISTICE 
TRANSNAŢIONALE SUSTENABILE 2014 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Comisia Europeană, prin Agenţia 
Executivă pentru IMM-uri 
(EASME), a deschis cererea de 
propuneri de proiecte 2014 
“Diversificarea ofertelor şi 
produselor turistice ale UE – 
Produse turistice transnaţionale 
sustenabile 2014“, din cadrul 
programului european COSME 
2014-2020: Program pentru 
competitivitatea intreprinderilor şi 
a intreprinderilor mici şi mijlocii. 
Obiective specifice: 
-sprijinirea proiectelor de 
promovare a unor trasee turistice 
transnaţionale, itinerarii, trasee, 
fizice sau virtuale; 
-stimularea competitivităţii 
industriei turismului; 
-incurajarea diversificării ofertei de 
produse şi servicii turistice prin 
dezvoltarea de produse de turism 
sustenabil; 
-încurajarea participării IMM-urilor 
şi crearea unui cadru favorabil 
cooperării IMM-urilor. 
 

Acţiuni finanţate: 
-proiecte de cooperare/activităţi; 
-conferinţe, seminarii, evenimente de 
sensibilizare şi alte evenimente 
relevante pentru obiectivele cererii; 
-activităţi de cercetare privind 
formarea sau dezvoltarea turismului 
durabil; 
-acţiuni de sensibilizare şi de difuzare 
(de exemplu: producerea de materiale 
audio-vizuale, activităţi de 
comunicare, publicaţii, site-uri web, 
participarea la târguri, etc.); 
-acţiuni vizând crearea şi 
îmbunătăţirea de reţele, schimburi de 
bune practici; 
-studii, analize, proiecte de 
cartografiere; 
-dezvoltarea de informaţii practice 
pentru potenţialii turişti (inclusiv 
oferte/pachete turistice). 
 

Pot depune proiecte: entităţile 
publice, semi-publice şi private 
constituite legal în ţări ale UE 
sau participante la programul 
COSME. 

1.000.000 
euro 

MIN 25% 7 octombrie 
2014 

- 
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33. INIŢIATIVA “COMUNITĂŢI CONECTATE” 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 “Connected Communities” 
(“Comunităţi conectate”) este o 
iniţiativă a Comisiei Europene 
pentru sprijinirea regiunilor şi a 
oraşelor în activităţile lor de 
dezvoltare a comunicaţiilor în 
bandă largă. 
Obiectivul constă în identificarea şi 
sprijinirea câtorva proiecte-pilot 
inovatoare de dezvoltare a 
comunicaţiilor în bandă largă de 
mare viteză care să poată fi 
reproduse în toată Uniunea 
Europeană. În cadrul iniţiativei vor 
fi identificate posibile proiecte 
europene de comunicaţii în bandă 
largă, din care vor fi alese cele mai 
mature. 
Acestea vor avea prioritate la 
serviciile de “asistenţă tehnică” 
oferite în cadrul Mecanismului 
pentru interconectarea Europei 
(MIE) de către parteneriatul dintre 
Comisia Europeană şi Banca 
Mondială. 
 

Proiectele vor fi împărţite în 
următoarele categorii: 
Proiectare: proiectul nu este suficient 
de matur. Autorii propunerilor de 
proiecte din această categorie vor fi 
invitaţi să se alăture comunităţii on-
line pentru a discuta proiectul în 
detaliu, dacă doresc. 
Logica de intervenţie: propunerea de 
proiect conţine principalele părţi 
interesate identificate (iniţiatori de 
proiecte, finanţatori) şi o prezentare în 
linii mari a zonelor care urmează să fie 
acoperite, a tehnologiilor şi a 
costurilor. Autorii propunerilor de 
proiecte din această categorie vor fi 
invitaţi să furnizeze informaţii 
suplimentare şi documente relevante 
în cadrul celei de a doua faze şi vor fi 
înscrişi în comunitatea on-line pentru 
a discuta proiectul în detaliu. 
Plan de afaceri: există deja un plan de 
afaceri detaliat şi au fost identificate 
principalele părţi interesate, însă 
anumite aspecte nu sunt suficient de 
detaliate şi trebuie clarificate; de 
asemenea, este indicat un buget 
orientativ.  
 

Poate depune un proiect 
de comunicaţii în bandă 
largă orice entitate 
publică, semipublică sau 
privată de la nivel local, 
regional sau naţional. 
Proiectul de comunicaţii 
în bandă largă trebuie să 
fie situat în unul sau mai 
multe state membre ale 
UE. 

- - 15 octombrie 
2014 

comm-
kroes@ec.europa.eu 
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34. PROGRAMUL DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR INDUSTRIALE 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 - Tipuri de investiţii: 
a) implementarea şi certificarea 
sistemelor de management al calităţii 
şi/sau a sistemelor de management al 
mediului şi/sau schema de management 
şi audit ‐ EMAS; 
b) implementarea şi certificarea 
sistemelor de management al sănătăţii şi 
siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de 
management pentru responsabilitate 
socială şi de igienă alimentară şi/sau a 
sistemelor de management al securităţii 
informaţiei; 
c) dotarea şi/sau modernizarea 
laboratoarelor de testare şi etalonare 
existente, precum şi acreditarea 
acestora, după caz; 
d) certificarea voluntară a produselor 
şi/sau obţinerea etichetei ecologice 
pentru produse; 
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi 
care se realizează de operatorii 
economici pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor obţinute în 
cadrul programelor de 
cercetare‐dezvoltare finanţate din 
fonduri publice şi aplicarea invenţiilor 
autorilor români protejate de Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM); 

Beneficiari eligibili: persoanele 
juridice, respectiv operatorii 
economici cu activitatea 
principală industrie prelucrătoare, 
care sunt microintreprinderi, 
intreprinderi mici, mijlocii sau 
mari, în funcţie de activităţile 
pentru care se solicită finanţare. 
Astfel, entităţile interesate pot 
accesa fonduri nerambursabile 
pentru implementarea şi 
certificarea sistemelor de 
management, pot investi în 
laboratoare de testare şi 
etalonare şi în acreditarea 
acestora, în asimilarea de 
tehnologii şi produse noi pentru 
valorificarea rezultatelor 
cercetărilor obţinute în cadrul 
programelor de cercetare-
dezvoltare sau pot efectua analize 
de evaluare comparativă pentru 
realizarea planurilor de 
restructurare-dezvoltare-
viabilizare, a căror implementare 
va fi monitorizată. De asemenea, 
se finanţează organizarea şi 
amenajarea de expoziţii şi/sau 
standuri de prezentare a 
produselor industriale şi 
înregistrarea şi protejarea pe 
piaţa externă a mărcilor, 
desenelor şi modelelor industriale 
româneşti. 
 

- - - - 



 

60 

 

35. PROGRAMUL ROMÂNIA HUB – ROMÂNIA, ŢARA TINERILOR INTREPRINZĂTORI 
 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Programul România HUB – 
România, ţara tinerilor 
întreprinzători pentru sprijinirea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, denumit în continuare 
Program, vizează  încurajarea şi 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
implementat de către 
Departamentul pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediul de Afaceri şi Turism prin 
Direcţia Implementare Programe 
pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(denumită în continuare DIPIMM) 
şi cele 8 Oficii Teritoriale pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie (denumite în 
continuare OTIMMC), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Prin Program se organizează ateliere 
integrate de pregătire, care oferă 
elevilor, studenţilor, 
întreprinzătorilor şi potenţialilor 
întreprinzători, informare, sprijinire, 
asistenţă tehnică şi consiliere, 
precum şi un cadru instituţional 
pentru dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa locală şi 
internaţională a întreprinderilor mici 
şi mijlocii în scopul dobândirii 
cunoştintelor teoretice şi cu 
aplicabilitate practică, necesare 
începerii şi dezvoltării unei afaceri. 
Atelierele de lucru, întâlnirile 
consultative, cursurile şi restul 
acţiunilor de lucru cu obiectiv 
dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale şi creşterea 
competitivităţii pe piaţa locală şi 
internaţională a întreprinderilor mici 
şi mijlocii se vor desfăşura în minim 9 
locaţii. 
 

- - - - http://www.aippi
mm.ro/ 
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36. COMPETIŢIE COFINANŢĂRI PROIECTE EUROPENE PRIN PROGRAMUL “MAKING THE MOST OF EUROPEAN FUNDS FOR 
ROMA” 

 

Măsura/Axa 
prioritară 

Obiectiv/Domeniu de 
intervenţie 

Acţiuni/operaţiuni eligibile Solicitanţi eligibili Valoare 
grant 

Contribuţia 
solicitantului 

Termen 
limită 

Informaţii 
suplimentare 

 Fundaţia pentru o societate 
deschisă lansează o competiţie 
pentru acordarea de asistenţă 
financiară în vederea sprijinirii 
organizaţiilor non-guvernamentale 
beneficiare de proiecte finanţate 
din Fondul Social European (FSE) 
care contribuie direct la 
incluziunea socială a romilor. 

Grantul va acoperi partea din 
valoarea totală a contribuţiei 
aferentă Beneficiarului1 care are 
implicaţii directe asupra persoanelor 
de etnie romă cuprinse în cadrul 
proiectului. 
Astfel, nu acordăm finanţări pentru 
următoarele tipuri de cheltuieli: 
-cheltuieli cu salariile membrilor 
echipei de management şi de 
implementare; 
-cheltuielile cu transportul, cazarea şi 
diurna aferente personalului propriu; 
-cheltuieli cu activităţi 
subcontractate/externalizate care nu 
au legatură directă cu grupul ţintă; 
-cheltuieli de tip FEDR care nu au 
legatura directă cu grupul ţintă; 
-cheltuieli cu informarea şi 
publicitatea proiectului; 
-cheltuieli indirecte/cheltuieli 
generale de administraţie ale 
proiectului. 
 

Aplicanţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ 
condiţiile de eligibilitate 
prezentate mai jos: 
-să fie persoane juridice fără 
scop patrimonial (asociaţii, 
fundaţii etc.); 
-să fie beneficiari ai unui proiect 
finanţat din Fondul Social 
European (FSE), a cărui 
perioadă de implementare a 
început în anul 2014; 
-proiectul să cuprindă activităţi 
care să implice în mod direct şi 
în număr semnificativ persoane 
de etnie roma (cel puţin 25% 
din grupul ţintă total al 
proiectului). 
 

150.000 USD - - - 
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 
Sediul central CĂLĂRAŞI 
 
Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, judeţul Călărași  
Tel.: 0242/ 331.769 
Fax: 0242/ 313.167 
E-mail: office@adrmuntenia.ro 

 

Biroul judeţean IALOMIŢA 

 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa  
Tel: 0343/101.139 
Fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 

 
Biroul judeţean ARGEŞ 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa 
Victoriei, nr. 1, et. 3, cam. 117, mun. Piteşti 
Tel.: 0248 /222.250 
Fax: 0248/ 222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

Biroul judeţean PRAHOVA 
 
Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. 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, B-dul independenţei, nr. 1, et. IV, 
cam. 101, mun. Târgovişte 
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 
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 Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile structurale active, dar şi la  apelurile de propuneri de 
proiecte  lansate în anul 2014 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 Strategii, Dezvoltare, Cooperare 
la tel/ fax.: 0242-331 769 sau e-mail: programe@adrmuntenia.ro. 
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