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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

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

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

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

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

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

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

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

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

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Proiecte de CD in 
parteneriat intre 
universitati/ institute 
de cercetare-
dezvoltare si 
intreprinderi  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.1, 
Operatiunea 1) 

 

Incurajarea 
parteneriatului intre 
universitati/institute de 
cercetare-dezvoltare si 
intreprinderi pentru 
intensificarea 
activitatilor de C-D in 
sprijinul intreprinderilor 
si promovarea 
transferului tehnologic 
 
Generarea de rezultate 
de interes economic si 
stimularea transferului 
rezultatelor cercetarii si 
cunostintelor stiintifice 
in mediul economic 

Intreprindere pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal 
de activitate.  
 
Organizatie de cercetare 
inseamna o entitate, precum 
o universitate sau un institut 
de cercetare, indiferent de 
statutul sau juridic sau de 
modul sau de finantare, al 
carei scop principal este de 
a realiza cercetare 
fundamentala, cercetare 
industriala sau dezvoltare 
experimentala si de a-si face 
cunoscute rezultatele prin 
predare, publicare sau 
transfer de tehnologie. 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare: 
• Sanatate; 
• Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 
• Energie; 
• Mediu; 
• Materiale, produse si procese inovative.  

Proiectul este realizat de o organizatie de cercetare, 
care actioneaza ca un agent care presteaza activitati 
de cercetare industriala si de dezvoltare 
experimentala pentru o intreprindere partenera. 
Proiectul nu implica activitati de CD in colaborare intre 
organizatia de cercetare si intreprindere.  

Intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul 
de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va 
suporta riscul unui eventual esec al obtinerii 
rezultatului preconizat.  

Maxim 
4.000.000 lei 

50% pentru 
cercetarea 
industriala; 
 

75% pentru 
dezvoltare 
experiment
ala 

4 iunie 
2009 

Autoritatea N
ationala pentru C

ercetare 
Stiintifica 
http://w

w
w

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

&idca
t=640  



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

Pagina 2 din 15                                8 Aprilie 2009 

Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Proiecte CD de inalt 
nivel stiintific la care 
vor participa 
specialisti din 
strainatate 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.1, 
Operatiunea 2) 

 

Crearea de nuclee de 
competenta stiintifica 
si/sau tehnologica de 
inalt nivel, la standarde 
europene, in cadrul 
unei institutii C-D, al 
unei universitati sau al 
unei intreprinderi 
gazda, prin atragerea 
de specialisti din 
strainatate, de orice 
nationalitate, cu 
competenta 
recunoscuta. 
 

Intreprinderi pentru care 
cercetarea-dezvoltarea 
constituie obiect 
principal/secundar de 
activitate si care sunt 
atestate sa desfasoare 
activitati de cercetare-
dezvoltare. 
 
Institutii de invatamânt 
superior sau institutii pentru 
care activitatea de CD este 
principala activitate din 
statut sau din actul juridic de 
infiintare si rezultatele 
acestei activitati sunt 
diseminate prin activitati de 
invatamânt, publicare sau 
transfer de tehnologie.  
 

• activitati de cercetare industriala; 
• activitati de dezvoltare experimentala; 
• activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor 

de proprietate industriala (numai pentru 
organizatii de cercetare si IMM-uri); 

• activitati de informare si publicitate pentru proiect 
(numai pentru organizatii de cercetare); 

• management de proiect (numai pentru 
organizatii de cercetare). 
 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele arii 
tematice prioritare: 
• Sanatate 
• Agricultura, siguranta si securitate alimentara 
• Energie 
• Mediu 
• Materiale, produse si procese inovative 
• Tehnologia informatiei si comunicatii 
• Biotehnologii 
• Spatiu si securitate 

Maxim 
6.000.000 lei 

50% pentru 
cercetarea 
industriala; 
 

75% pentru 
dezvoltare 
experiment
ala 

11 iunie 
2009 

Autoritatea N
ationala pentru C

ercetare Stiintifica 
http://w

w
w

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

&idcat=6
54   

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Autoritatea N
ationala pentru C

ercetare 
Stiintifica 
http://w

w
w

.ancs.ro/index.php?action=view
&id

cat=579  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Investitii in instalatii 
de desulfurare a 
gazelor de ardere, 
arzatoare cu NOx 
redus si 
filtre pentru instalatiile 
mari de ardere din 
grupuri modernizate/ 
retehnologizate  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea c) 
 

Minimizarea impactului 
negativ asupra 
mediului; 
Limitarea efectului de 
sera cu consecinte 
negative asupra 
dezvoltarii 
durabile; 
Respectarea 
angajamentelor de 
mediu asumate de 
România prin Tratatul 
de Aderare; 
Introducerea celor mai 
bune tehnici disponibile 
(BAT) si a tehnologiilor 
moderne pentru 
reducerea emisiilor 
poluante. 

Societatile comerciale care 
detin instalatii mari de 
ardere aflate la data 
transmiterii de catre 
solicitant a cererii de 
finantare in 
coordonarea autoritatilor 
publice centrale. 

 Achizitionarea de instalatii/echipamente 
specifice de desulfurare a gazelor de ardere in 
scopul reducerii SO2, in functie de tehnologia 
aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea 
uscata); 

 Achizitionarea de instalatii/echipamente 
specifice de De NOx in scopul reducerii emisiilor 
de NOx, in functie de tehnologia aleasa; 

 Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice 
pentru reducerea emisiilor de pulberi, in functie 
de tehnologia aleasa; 

 Constructii si instalatii aferente constructiilor. 

 
Nu se aplica 

Minim 60 % 
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza 
in regiunea 
Bucuresti 
Ilfov  
 
Minim 50 % 
pentru 
proiectele 
care se 
realizeaza 
in celelalte 
7 
regiuni de 
dezvoltare  

31 
decembri
e 2009 

M
inisterul Econom

iei -D
irectia G

enerala 
Politica Energetica 

oie.m
inind.ro     
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

Cresterea ocupării 
fortei de muncă, prin 
facilitarea integrării pe 
piata muncii a 
lucrătorilor defavorizati, 
lucrătorilor extrem de 
defavorizati si cu 
handicap, respectiv 
atragerea si 
mentinerea acestora pe 
piata muncii. 

Intreprinderea care 
angajează lucrătorii 
defavorizati, lucrătorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucrătorii cu handicap 

• Incadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizati, a lucrătorilor extrem de 
defavorizati, a lucrătorilor cu handicap, 
precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de încadrarea în 
muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv 
adaptarea locului de muncă la cerintele 
specifice lucrătorilor cu handicap. 
 

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor 
defavorizati sub formă de subventii salariale 

a) valoarea 
minimă a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
10.000 euro; 
si 
b) plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
întreprinderi 
reprezintă 
echivalentul 
în lei 
a 2.000.000 
euro pentru 
o 
întreprindere 
pentru 2 
(doi) ani 
consecutivi 
(începând 
de 
la acordarea 
primului 
ajutor). 

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

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 30 
octombri
e 3009 

http://w
w

w
.fserom

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

&id
=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_
2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru formarea 
profesională generală 
si specifică denumită 
„Bani pentru formare 
profesională” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2,   
DMI 2.1 SI 2.3 si AP 
3, DMI 3.2) 
 
NOU! 

• îmbunătătirea 
tranzitiei de la scoală 
la viata activă; 

• dezvoltarea 
capacitătii 
întreprinderilor de a 
sprijini cresterea 
nivelului de calificare 
al angajatilor; 

• cresterea nivelului de 
calificare al 
angajatilor; 

• cresterea nivelului de 
perfectionare, 
respectiv specializare 
al angajatilor; 

• îmbunătătirea 
accesului si 
participării la formare 
profesională continuă. 

Intreprinderi ai căror angajati 
participă la programe de 
formare profesională 
continuă 

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

a) valoarea 
minimă a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
10.000 euro; 
si 
b) plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
întreprinderi 
reprezintă 
echivalentul 
în lei 
a 2.000.000 
euro pentru 
o 
întreprindere 
pentru 2 
(doi) ani 
consecutivi 
(începând 
de 
la acordarea 
primului 
ajutor). 

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

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 30 
octombri
e 3009 

http://w
w

w
.fserom

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

&id
=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_
2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

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

Cresterea calitătii 
angajării si 
îmbunătătirea 
conditiilor de 
muncă prin asigurarea 
securitătii si protectiei 
sănătătii la locul de 
muncă, prevenirea 
riscurilor profesionale, 
informarea si instruirea 
lucrătorilor în domeniul 
sănătătii si securitătii în 
muncă, precum si 
asigurarea 
cadrului organizatoric si 
a mijloacelor necesare 
securitătii si sănătătii în 
muncă. 

Intreprinderi care 
îmbunătătesc conditiile de 
sănătate si securitate la 
locul de muncă 

• asigurarea sănătătii si securitătii la locul de 
muncă; 

• prevenirea bolilor profesionale; 
• informarea si instruirea lucrătorilor în 

domeniul sănătătii si securitătii în muncă; 

• asigurarea cadrului organizatoric si a 
mijloacelor necesare securitătii si sănătătii 
în muncă. 

a) valoarea 
minimă 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
10.000 euro 
fără a se 
depăsi 
valoarea 
maximă a 
ajutorului 
mentionată 
la litera b);  
b) valoarea 
maximă 
reprezintă 
echivalentul 
în lei a 
200.000 de 
euro pentru 
o 
întreprindere 
(100.000 
euro în cazul 
întreprinderil
or care 
activează în 
sectorul 
transporturil
or) pe durata 
a 3 exercitii 
fiscale  
 

- Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 30 
octombri
e 3009 

http://w
w

w
.fserom

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

&id=34&Item
i

d=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_2009.pdf  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Guvernul 
Romaniei 

Ajutoare de minimis 
pentru dezvoltarea 
sau modernizarea 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii în baza H.G. 
nr. 1164/2007 
 
 
 
 
 
NOU! 

Atragerea de forţă de 
muncă din zonele 
limitrofe, utilizarea 
resurselor locale, 
susţinerea meseriaşilor 
din zonele rurale şi din 
micile localităţi, 
sprijinirea 
întreprinderilor care au 
ca obiect de activitate 
domeniul serviciilor, 
dezvoltarea sau 
modernizarea activităţii 
întreprinderilor 
prestatoare de servicii 
pentru a se ridica la 
nivelul standardelor 
europene. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
inregistrate conform Legii 
31/1990 privind societatile 
comerciale cu completarile 
si modificarile ulteriora, care 
isi desfasoara activitatea si 
este inregistrata in Romania 

Proiectul trebuie să cuprindă activităţi şi investiţii de 
resurse pe o perioadă determinată în scopul realizării 
unor obiective clare, concrete şi reale. 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate 
de: 
a) investiţiile în active corporale referitoare la: 
- terenuri sau amenajări de terenuri; 
- construcţii (construcţie folosită în scopuri 
industriale); 
- echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii 
de lucru; 
- aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; 
- mijloace de transport (neînmatriculabile) pentru 
susţinerea activităţii întreprinderii; 
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor umane şi materiale. 
b) investiţiile în active necorporale referitoare la: 
- constituirea întreprinderii; 
- brevete, licenţe, mărci comerciale, şi alte drepturi şi 
active similare; 
- alte imobilizări necorporale. 

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

- - M
inisterul Finantelor Publice / 

http://w
w

w
.m

finante.ro/ghid_solicitantului1.pdf  

 

Uniunea 
Europeana 

Cooperare 
Europeana in 
Domeniul Cercetarii 
Stiitifice si Tehnice 
(COST) 
 
 

Sprijin pentru 
organizarea de 
activitati in retea 
precum reuniunile, 
conferintele, 
schimburile stiintifice 
pe termen scurt si 
actiunile de informare a 
publicului,  care sa 
contribuie la 
dezvoltarea stiintifica, 
tehnologica, 
economica, culturala 
sau societala a 
Europei. 

Cercetatori din cel putin 
cinci state membre COST 

COST este structurata pe noua domenii generale 
(biomedicina si biostiinte moleculare; chimie si stiinte 
si tehnologii moleculare; stiintele pamântului si 
gestionarea mediului; alimentatie si agricultura; 
silvicultura, servicii si produse forestiere; indivizi, 
societate, cultura si sanatate; tehnologiile informatiei 
si comunicatiilor; materiale, fizica si nanostiinte; 
transport si dezvoltare urbana). Sfera vizata de 
fiecare domeniu este explicata in detaliu la: 
www.cost.esf.org 
 

Sprijinul 
financiar se 
poate situa 
in jurul 
valorii de 
100 000 
EUR pe an, 
in mod 
normal pe o 
perioada de 
4 ani. 

_ 27 martie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
preliminar
e  
 
31 iulie 
2009 
pentru 
propuneril
e 
complete 

http://w
w

w
.cost.esf.org/index.php?id=op

encall  
http://w

w
w

.cost.esf.org/index.php?id=61
#  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale  
 
 

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

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

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

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

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

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

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

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

Pagina 9 din 15                                8 Aprilie 2009 

Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 

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

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

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

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

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

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

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

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

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

program
m

e
guide

ro
pdf

Uniunea 
Europeana 

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

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

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

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

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

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

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
EA) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

UE / BERD 
/ Guvernul 
României  
prin BCR si 
BRD 

Facilitate de 
finantare pentru 
cresterea 
competitivitatii 
Intreprinderilor Mici 
si Mijlocii din 
Romania  
 
 
 

Sustinerea cresterii 
competitivitatii 
Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii (IMM) din 
sectorul 
industrial pe piata unica 
europeana, prin 
accesarea creditelor 
bancare necesare 
derularii proiectelor de 
investitii care sa 
asigure conformarea cu 
legislatia in vigoare 
privind protectia 
mediului, securitatea si 
sanatatea in munca, 
calitatea si securitatea 
produselor.  

Intreprinderile mici si mijlocii  Participarea voluntara a Companiei la schemele 
de management de mediu, de securitate si 
sanatate in munca si/sau de asigurare a calitatii 
produselor 

 Gospodarirea apei si a apelor uzate 
 Gospodarirea ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje 
 Gospodarirea deseurilor, inclusiv a deseurilor 

periculoase 
 Gospodarirea deseurilor de echipamente 

electrice si electronice 
 Protectia calitatii aerului 
 Managementul substantelor periculoase 
 Protectia solului si a apelor subterane 
 Prevenirea si controlul integrat al poluarii 
 Asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor 
 Prevenirea riscurilor profesionale 
 Informarea si instruirea salariatilor 

Valoarea 
creditului: 
maxim 
500.000 
Euro 
 
Valoarea 
grantului: 
maxim 
100.000 
Euro 

Minim 80% Pâna la 
epuizarea 
sumei de 
40 
milioane 
Euro in 
imprumut
uri, dar nu 
mai târziu 
de 30 
noiembri
e 2009. 
 

W
S ATKIN

S C
onsultants SR

L 
Str. G

eneral Ernest Brosteanu nr.15 
010527 Bucuresti 
Telefon / Fax 
021 210 50 60 
021

210
51

67

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

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 

CIP: INTELLIGENT 
ENERGY – EUROPE 

Obiectivul programului  
Intelligent Energy - 
Europe este de a 
contribui la asigurarea 
necesarului de energie 
al Europei intr-o 
mainera durabila si 
competitiva, prin:  
- imbunatatirea 
eficientei energetice si 
utilizarea rationala a 
resurselor energetice; 
- promovarea noilor 
surse de energie 
regenerabila si 
sustinerea diversificarii; 
- promovarea eficientei 
energetice si utilizarea 
energiilor noi si 
regenerabile in sectorul 
de transport. 

Echipe a cel putin trei 
entitati legale, din trei tari 
diferite, participante la 
program  

Programul Intelligent Energy – Europe finanteaza 
activitati relevante realizate in domeniile: 

• Eficienta energetica si utilizarea rationala a 
resurselor energetice 

• Resurse de energie noi si regenerabile 
• Energie pentru transporturi 
• Actiuni integrate 

Bugetul 
alocat 
programului 
este de 65 
mil. Euro 

Minim 25 % 
din costurile 
eligibile ale 
proiectului 

25 iunie 
2009 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_prop
osals/doc/call_2009_en.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 
Energie, 
Biocombustibili de 
a II-a generatie – 
Program coordonat 
UE-Brazilia 
 
Cod program: 
FP7-ENERGY-2009-
BRAZIL 

Adaptarea actualului 
sitem de energie la 
cerintele de 
sustenabilitate si 
independenta fata de 
importurile de 
combustibil,  in special 
prin adoptarea unor 
alternative energetice 
nepoluante si 
regenerabile; 
Imbunatatirea eficientei 
energetice,  inclusiv 
prin rationalizarea si 
stocarea energiei; 
Asigurarea securitatii 
resurselor , a protectiei 
mediului si a 
imbunatatirii 
competitivitatii 
industriei europene.  

Minim 3 entitati legale 
independente apartinand 
unor State Membre ale UE 
sau tari asociate, diferite. 

 Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica; 
 Activitati demonstrative;  
 Alte tipuri de activitati (management, 

coordonare, etc.); 

Domenii: 

 Obtinerea combustibililor de a II-a generatie din 
biomasa.  

 

Observatie: 

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie corelat cu un alt 
proiect realizat in Brazilia. 

Bugetul 
programului 
este 4 mil. 
Euro 

 Pentru: 

Activitati de 
cercetare si 
dezvoltare 
tehnologica; 
- 50% 

Activitati 
demonstrati
ve – 50% 

Alte tipuri 
de 
activitati– 
0% 

 

5 mai 
2009  

C
ordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?fuseaction=

U
serSite.C

ooperationD
etailsC

allPage&call_id=192  

Uniunea 
Europeana 

Erasmus for Young 
Entrepreneurs 

Stimularea 
competitivitatii 
antreprenoriatului, 
internationalizarii, si a 
initiativelor de tip start-
up, prin transferul de 
know how intre 
antreprenorii cu 
experienta si cei tineri.   
 
 
 

- antreprenori noi, 
antreprenori, care au initiat o 
afacere in ultimii trei ani sau 
tineri care doresc sa initieze 
o afacere 
 
- antreprenori gazda, 
antreprenori cu experienta, 
care detin sau gestioneaza 
un IMM in Uniunea 
Europeana 

 Stagii de transfer de experienta  Costurile de 
transport si 
subzistenta 
pentru noul 
antreprenor, 
pe perioada 
stagiului, vor 
fi suportate 
de catre 
finantator 

- Nespecifi
cat 

http://w
w

w
.erasm

us-
entrepreneurs.eu/index.php  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 
Energie – Partea a 
II-a ,  
 
Cod program: 
FP7-ENERGY-2009-
2 

Adaptarea actualului 
sitem de energie la 
cerintele de 
sustenabilitate si 
independenta fata de 
importurile de 
combustibil,  in special 
prin adoptarea unor 
alternative energetice 
nepoluante si 
regenerabile; 
Imbunatatirea eficientei 
energetice,  inclusiv 
prin rationalizarea si 
stocarea energiei; 
Asigurarea securitatii 
resurselor , a protectiei 
mediului si a 
imbunatatirii 
competitivitatii 
industriei europene.  

Minim 3 entitati legale 
independente apartinand 
unor State Membre ale UE 
sau tari asociate, diferite. 

 Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica; 
 Activitati demonstrative;  
 Alte tipuri de activitati (management, 

coordonare, etc.); 

Domenii: 

 Generarea electricitatii regenerabile 
 Energie regenerabila pentru incalzire si racire 
 Tehnologii bazate pe carbuni curati 
 Retele de energie inteligente 
 Eficienta energetica si economisire 
 Cunostinte pentru crearea politicilor energetice  

 

Bugetul 
programului 
este 100 mil. 
Euro 

 Pentru: 

Activitati de 
cercetare si 
dezvoltare 
tehnologica; 
- 50% 

Activitati 
demonstrati
ve – 50% 

Alte tipuri 
de 
activitati– 
0% 

 

29 aprilie 
2009  

C
ordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?fuseaction=

U
serSite.C

ooperationD
etailsC

allPage&call_id=192  

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 
ICT – FET Open 
 
Cod program: 
FP7-ICT-2009-C 

Imbunatatirea 
competitivitatii 
industriei europene prin 
dezvoltarea sectorului 
ITC, ca raspuns la 
cerintele economie si 
societatii viitorului, 
sectorul ITC 
reprezentand 
fundamentul economiei 
bazate pe cunoastere. 
 

Minim 3 entitati legale 
independente apartinand 
unor State Membre ale UE 
sau tari asociate, diferite. 

 Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica; 
 Activitati demonstrative;  
 Alte tipuri de activitati (management, 

coordonare, etc.); 

Domenii: 

 FET (Future emerging technologies) in ICT, 
explorarea tehnologiilor noi din domeniul TIC 

 

Bugetul 
programului 
este 30 mil. 
Euro 

 Pentru: 

Activitati de 
cercetare si 
dezvoltare 
tehnologica; 
- 50% 

Activitati 
demonstrati
ve – 50% 

Alte tipuri 
de 
activitati– 
0% 

Termenul 
limita 
variaza in 
functie de 
grupul de 
activitati 
pentru 
care se 
solicita 
finantare.  

  

C
ordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?fu

seaction=U
serSite.C

ooperationD
etailsC

all
Page&call_id=189 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 
ERC Advanced 
Investigators Grant 
 
Cod program: 
ERC-2009-AdG 
 
SUBPROGRAME: 
ERC-2009-
AdG_20090415 -
Social Sciences and 
Humanities (SH) 

ERC-2009-
AdG_20090506 - Life 
Sciences (LS) 

Incurajarea si sprijinul 
proiectelor de cercetare 
initiate de catre 
cercetatori inovativi.  
 

Minim 1 entitate legala 
independenta. 
 
Entitatea legala 
independenta va gazdui  si 
angaja un cercetator 
independent (PI – Principal 
investigator) pentru periaoda 
proiectului. 
 
 
 

 Activitati de cercetare in orice domeniu aferent 
celor 3 subprograme: Inginerie, Fizica, Stiinte 
sociale si umane, Stiinte naturale 

 

Maxim 3,5 
Mil. Euro 
pentru o 
perioada de 
5 ani 

Finantatorul 
va acoperi 
sub forma 
unui grant 
100% din 
costurile 
directe, 
eligibile si 
aprobate 
ale 
proiectului 

ERC-
2009-
AdG_200
90415 – 
15.04.200
9 

ERC-
2009-
AdG_200
90506 – 
06.05.200
9 

C
ordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?fu

seaction=U
serSite.FP7C

allsPage  

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 
Marie Curie 
Reintegration 
Grants (RG) 
 
Cod program: 
FP7-PEOPLE-2009-
RG 
 
SUBPROGRAME: 
 
European 
Reintegration Grants 
 
International 
Reintegration Grants 

Cresterea nivelului de 
atractivitate al Europei , 
prin incurajarea 
cercetatorilor Europeni 
cu experienta sa se 
integreze in organizatii 
Europene, in cadrul 
carora sa desfasoare 
activitati de transfer de 
cunoastere si inovare.  
 

Organizatii de tipul:  
- Organizatii nationale 
- Societati comerciale 
- ONG 
- Organizatii internationale 
sau ale CE 
 
 
Organizatia trebuie sa 
gazduiasca si angajeze 
cercetatorul care va fi 
integrat, cel putin pentru 
perioada de desfasurare a 
proiectului  
 

 Activitati de cercetare si transfer de cunostinte 
indiferent de domeniul de activitate.   

 

Suma fixa 
de 15.000 
Euro/an, 
pentru o 
perioada 
maxima de 3 
ani 

- 31 
decembri
e 2009  

C
ordis 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?fu

seaction=U
serSite.PeopleD

etailsC
allPage

&call_id=168  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana  

Programul Cadru 7 -  
 
Nuclear Fission and 
Radiation 
Protection 
 
Cod program: 
FP7-Fission-2009 

Stabilirea unei baze 
stiintifice si tehnice 
solide care sa permita 
accelerarea procesului 
de dezvoltare a 
solutiilor de depozitare 
si management a 
deseurilor radioactive, 
si imbunatatirea 
sistemului de 
producere a energiei 
nucleare, cu atentie 
pentru protectia omului 
si a mediului ambiant, 
fata de efectele 
radiatiilor.  
 

Minim 3 entitati legale 
independente apartinand 
unor State Membre ale UE 
sau tari asociate, diferite.  
 
Minim o entitate legala 
independenta – pentru 
proiectele de tip  „Suport 
action” 
 
 
 
 

 Managementul deseurilor radioactive 
 Sisteme de reactoare 
 Protectie impotriva radiatiilor 
 Infrastructuri 
 Instruirea si mobilitatea resurselor umane 
 Actiuni complementare 
 Cooperare cu terte tari (Rusia) 

 

Bugetul 
programului 
este 
48.905.000 
Euro 

Finantatorul 
va acoperi  
intre 50  si 
100% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
in functie de 
tipul de 
activitate/ac
tiune 

21 aprilie 
2009  
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
?
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