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suplimentare/
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Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 
prin 
Agentiile 
pentru 
Dezvoltare 
Regionala 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
educationale 
preuniversitare, 
universitare si a 
infrastructurii pentru 
formare profesionala 
continua

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3, 
DMI 3.4) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii de 
educatie, a dotarii 
scolilor, a structurilor 
de cazare pentru 
studenti si centrelor 
pentru formare 
profesionala pentru 
asigurarea unui proces 
educational la 
standarde europene si 
a cresterii participarii 
populatiei scolare si a 
adultilor la procesul 
educational.  
 

Consilii Judetene 
Consilii locale municipale 
 Consilii locale orasenesti 
Consilii locale comunale 
 Institutii de invatamant 
superior de stat  
Centre de formare 
profesionala continua  
Institutii publice furnizori de 
formare profesionala continua 

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor;  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de 
invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite 
facilitati pentru acces si activitati didactice;  

� Construirea, extinderea, consolidarea, 
modernizarea cladirilor Campusurilor pentru 
Invatamant Profesional si Tehnic;  

� Dotari cu echipamente didactice, 
echipamente pentru pregatirea profesionala, 
echipamente IT; 

� Consolidarea, modernizarea, extinderea si 
dotarea cladirilor din campusurile universitare 
de stat;  

� Consolidarea, modernizarea, extinderea 
cladirilor Centrelor de Formare Profesionala 
Continua; 

� Modernizarea utilitatilor.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
500.000 lei 
si maxim 
67.000.000 
lei  

Minim 2% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro  

w
w

w
.inforegio.ro   

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. 
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 

A
utoritatea N

ationala pentru C
ercetare S

tiintifica 
http://w

w
w

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

&
idcat=
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Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Calitate in invatamantul 
superior-  
Operatiunea 
“Universitate pentru 
viitor” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 1, 
DMI 1.2) 

 NOU!

Dezvoltarea �i 
implementarea 
sistemelor na�ionale de 
calific�ri �i de asigurare 
a calit��ii în 
înv���mântul superior 

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii 
�i Inov�rii (MECI); 
  
Agen�ii, structuri aflate în 
coordonarea/subordonarea 
MECI �i alte organisme 
publice cu atribu�ii în domeniul 
înv���mântului superior, 
inclusiv în asigurarea �i 
managementul calit��ii 
�i a Cadrului Na�ional al 
Calific�rilor în Înv���mântul 
Superior; 
 
Institu�ii de înv���mânt 
superior acreditate, publice �i 
private 

-Dezvoltarea �i implementarea instrumentelor �i 
mecanismelor pentru îmbun�t��irea 
înv���mântului superior, inclusiv sprijin pentru 
dezvoltarea sistemului na�ional al calific�rilor în 
înv���mântul superior, ac�iuni inovatoare �i sprijin 
pentru furnizori; 
-Dezvoltarea �i implementarea sistemului de 
asigurare a calit��ii în universit��i, inclusiv 
dezvoltarea personalului; 
-Cre�terea accesului la educa�ia universitar�; 
-Dezvoltarea înv���mântului superior bazat pe 
competen�e (programe de licen�� �i masterat).  
 
Proiectele finan�ate în cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte pot fi implementate la nivelul 
sistemului de înv���mânt superior, pe cicluri de 
studii universitare, la nivel de specializare 
universitar� sau multi-regional. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

task=view
&

id=34&
Item

id=40  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea resurselor 
umane din educa�ie �i 
formare-  
Operatiunea 
“Profesionisti in 
educatie si formare” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 1, 
DMI 1.3) 

NOU! 

Formarea �i 
dezvoltarea 
competen�elor 
personalului didactic 
din sistemul de 
înv���mânt, prin 
participarea periodic� 
la programe de formare 
de calitate; 
 
Îmbun�t��irea 
managementului �i 
calit��ii programelor de 
formare ini�ial�, de 
formare continu� �i 
perfec�ionare 
obligatorie pentru 
personalul didactic din 
înv���mânt 

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii 
�i Inov�rii; 
 
Institu�iile de înv���mânt 
superior publice �i private, 
acreditate; 
 
Agen�ii, structuri, subordonate 
sau aflate în coordonarea 
MECI, cu atribu�ii în formarea 
cadrelor didactice �i a 
formatorilor, asigurarea 
calit��ii �i acreditare. 

-proiecte �i activit��i care vizeaz� îmbun�t��irea, la 
nivel de sistem, a managementului programelor de 
formare ini�ial�, de formare continu� �i 
perfec�ionare obligatorie pentru personalul didactic 
din înv���mânt, inclusiv dezvoltarea �i 
implementarea de instrumente specifice de 
management �i monitorizare a performan�elor 
personalului didactic format. 
- proiecte �i activit��i destinate dezvolt�rii/ 
îmbun�t��irii, de module �i/ sau de programe 
complete de formare ini�ial�, de formare continu� 
�i perfec�ionare obligatorie pentru personalul 
didactic, inclusiv dezvoltarea de curriculum �i 
acreditarea modulelor/programelor de formare 
obligatorie dezvoltate în cadrul proiectelor 
finan�ate.  
-proiectele care vizeaz� furnizarea de programe 
de formare ini�ial�, de formare continu� �i de 
perfec�ionare obligatorie �i asigurarea accesului 
personalului didactic din înv���mânt la formare. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

task=view
&

id=34&
Item

id=40  
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Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Programe doctorale �i 
postdoctorale în 
sprijinul cercet�rii-  
Operatiunea “Burse 
doctorale” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 1, 
DMI 1.5) 

 NOU!

Imbun�t��irea 
particip�rii, cre�terea 
atractivit��ii �i motiva�iei 
pentru cariera în 
cercetare prin 
sprijinirea doctoranzilor 
�i îmbun�t��irea 
mobilit��ii acestora pe 
durata ciclului doctoral. 

Institu�ii de înv���mânt 
superior publice �i private, 
acreditate, organizatoare de 
studii universitare de doctorat; 
 
 Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 
Române, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare 
in ceea ce priveste 
organizarea studiilor de 
doctorat. 

-Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, 
pe parcursul ciclului de studii universitare de 
doctorat, inclusiv mobilit��i interne �i 
transna�ionale, intrasectoriale/intersectoriale; 
 
-Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor 
la conferin�e, seminarii interna�ionale, programe 
de formare, legate de obiectul cercet�rii; 
 
-Dezvoltarea, actualizarea �i între�inerea bazelor 
de date privind programele doctorale; 
 
 -Înfiin�area, dezvoltarea �i consolidarea de re�ele, 
parteneriate, inclusiv parteneriate �i re�ele virtuale, 
destinate îmbun�t��irii programelor doctorale �i 
postdoctorale, inclusive elaborarea de proceduri 
specifice de colaborare, transfer de informa�ii, 
crearea �i utilizarea de baze de date, definirea 
activit��ilor comune, extinderea re�elelor etc. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=co
m

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Programe doctorale �i 
postdoctorale în 
sprijinul cercet�rii-  
Operatiunea 
“Programe 
postdoctorale” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 1, 
DMI 1.5) 

 NOU!

Îmbun�t��irea 
particip�rii, cre�terea 
atractivit��ii �i motiva�iei 
pentru cariera în 
cercetare prin 
sprijinirea cercet�torilor 
�i cre�terea implic�rii în 
activitatea de cercetare 
postdoctoral�; 
 
Îmbun�t��irea 
programelor post-
doctorale, a �colilor �i 
re�elelor; 
 
Sprijinirea colabor�rii 
dintre universit��i, 
centre de cercetare �i 
companii. 

Institu�ii de înv���mânt 
superior publice �i private, 
acreditate, organizatoare de 
studii universitare de doctorat; 
 
 Institute/centre de cercetare 
acreditate, inclusiv institute de 
cercetare ale Academiei 

Proiectele strategice care vor fi finan�ate în cadrul 
acestei cereri de propuneri de proiecte cuprind 
activit��i de sprijin a cercet�torilor postdoctoranzi 
pentru o perioad� de maximum 36 luni pentru 
participarea la activit��i de cercetare 
postodoctoral�, în domenii prioritare ale cercet�rii. 
Num�rul minim de cercet�tori postdoctoranzi 
sprijini�i într-un proiect este de 30 de cercet�tori. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=co
m

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  
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Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Tranzi�ia de la �coal� 
la via�a activ�-  
Operatiunea “Inva�� o 
meserie” 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2, 
DMI 2.1) 
 
 NOU! 

Cre�terea gradului de 
ocupare pentru viitorii 
absolven�i de 
înv���mânt secundar �i 
ter�iar; 
Îmbun�t��irea 
serviciilor de orientare 
�i consiliere 
profesional�; 
Promovarea �i 
dezvoltarea 
parteneriatelor în 
rândul �colilor, 
universit��ilor, 
întreprinderilor �i altor 
institu�ii în vederea 
facilit�rii tranzi�iei de la 
�coal� la via�a activ�; 
Monitorizarea inser�iei 
tinerilor absolven�i pe 
pia�a muncii. 

Unit��i de înv���mânt �i 
institu�ii de înv���mânt 
superior din sistemul na�ional 
de înv���mânt; 
Furnizori autoriza�i de FPC, 
publici �i priva�i, care asigur� 
preg�tirea pentru personalul 
din întreprinderi cu atribu�ii de 
tutori; 
Angajatori; 
Asocia�ii profesionale; 
Camere de comer� �i 
industrie; 
Organiza�ii sindicale; 
Organiza�ii patronale; 
ONG-uri cu activitate 
relevant� pentru domeniul în 
care se implementeaz� 
proiectul. 

-Sprijinirea programelor de înv��are la locul de 
munc� pentru elevi �i studen�i; 
-Sprijinirea ini�iativelor de parteneriat între �coli, 
universit��i �i întreprinderi; 
- Dezvoltarea �i furnizarea serviciilor de orientare, 
consiliere �i îndrumare în sprijinul tranzi�iei de la 
�coal� la via�a activ�; 
-Monitorizarea inser�iei tinerilor absolven�i pe pia�a 
muncii; 
-Dezvoltarea ac�iunilor inovatoare în vederea 
îmbun�t��irii tranzi�iei de la �coal� la via�a 
activ�. 
 
Proiectele strategice finan�ate prin POS DRU 
pentru aceast� cerere de propuneri de proiecte 
sunt proiectele implementate la nivel na�ional, 
multi-regional sau sectorial, punându-se 
accent pe promovarea proiectelor în 
parteneriat, inclusiv prin cooperare 
transna�ional�. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

ontent&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Prevenirea �i 
corectarea 
p�r�sirii timpurii a 
�colii-  
Operatiunea “A doua 
�ans� în educa�ie” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2, 
DMI 2.2) 

 NOU!

Facilitarea accesului la 
educa�ie, cre�terea 
ocupabilit��ii �i a 
nivelului de educa�ie �i 
formare profesional� al 
resurselor umane 
printr-o abordare de tip 
„pe tot parcursul 
vie�ii”, în contextul 
societ��ii bazate pe 
cunoa�tere. 

Inspectorate �colare jude�ene 
�i institu�ii afiliate/ 
subordonate/ coordonate; 
Institu�ii de înv���mânt 
superior acreditate, publice �i 
private; 
 Institute/centre de cercetare/ 
dezvoltare în domeniul 
educa�iei,al incluziunii sociale; 
ONG–uri; 
Unit��i de înv���mânt publice 
�i private din re�eaua �colar� 
na�ional�; 
Furnizori de orientare �i 
consiliere �colar�, publici �i 
priva�i; 
Institu�ii de cult �i asocia�ii 
religioase. 

-Sprijinirea �i dezvoltarea de programe pentru 
men�inerea elevilor în educa�ie �i prevenirea 
abandonului �colar �i a p�r�sirii timpurii a �colii; 
-Dezvoltarea de programe integrate pentru 
cre�terea accesului �i particip�rii în înv���mântul 
pre�colar, primar �i secundar pentru persoanele 
apar�inând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin 
financiar pentru familiile acestora; 
-Promovarea unor servicii integrate �i solu�ii 
alternative pentru înv���mântul pre�colar; 
-Implementarea programelor de tip “�coal� dup� 
�coal�”, educa�ie remedial� �i înv��are asistat�; 
-Reintegrarea în educa�ie a celor care au 
abandonat sau au p�r�sit timpuriu �coala (inclusiv 
programe de educa�ie de “A doua �ans�”); 
-Furnizarea serviciilor integrate de orientare �i 
consiliere pentru persoanele expuse riscului 
de abandon �colar sau de p�r�sire timpurie a 
�colii. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=c
om

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  
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a
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suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea culturii 
antreprenoriale-  
Operatiunea “Fii 
intreprinz�tor” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 3, 
DMI 3.1) 

 NOU!

Dezvoltarea 
competen�elor 
antreprenoriale �i 
manageriale în vederea 
îmbun�t��irii 
performan�ei �i form�rii 
profesionale actuale a 
persoanelor, pentru a 
dezvolta spiritul 
antreprenorial �i pentru 
a genera un num�r 
crescut de afaceri. 

Întreprinderi, indiferent de 
natura capitalului �i forma de 
organizare; 
Universit��i publice �i private 
acreditate;  
Furnizori autoriza�i de FPC, 
publici �i priva�i; 
Centre sau institute de 
cercetare cu atribu�ii specifice 
în domeniul promov�rii �i 
dezvolt�riiantreprenoriatului; 
Autorit��i ale administra�iei 
publice locale (unit��i 
administrativ-teritoriale); 
Asocia�ii profesionale; 
Camere de comer� �i 
industrie; 
ONG-uri. 

-Cre�terea con�tientiz�rii �i promovarea atitudinii 
pozitive fa�� de cultura antreprenorial�; 
 Implementarea de programe �i servicii inovatoare 
pentru încurajarea antreprenoriatului �i 
dezvoltarea culturii antreprenoriale; 
-Formarea abilit��ilor manageriale, în special 
pentru micro-întreprinderi �i IMM-uri; 
-Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de 
sprijin pentru ini�ierea unei afaceri. 
 
Proiectele strategice finan�ate prin POSDRU 
pentru aceast� cerere de propuneri de proiecte 
sunt proiectele implementate la nivel na�ional, 
multi-regional sau sectorial, punându-se 
accent pe promovarea proiectelor în 
parteneriat, inclusiv prin cooperare 
transna�ional�. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option
=com

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=4

0  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Formare �i sprijin 
pentru întreprinderi �i 
angaja�i pentru 
promovarea 
adaptabilit��ii-  
Operatiunea 
“Competente pentru 
competitivitate” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 3, 
DMI 3.2) 

Cre�terea gradului de 
adaptabilitate �i de 
mobilitate al angaja�ilor, 
promovarea formelor 
flexibile de organizare 
a muncii, a form�rii 
profesionale specifice 
�i asigurarea s�n�t��ii 
�i securit��ii la locul de 
munc�. 

Furnizori de FPC, publici �i 
priva�i; 
Organiza�ii sindicale �i 
organiza�ii patronale;  
Asocia�ii profesionale �i 
asocia�ii ale IMM-urilor; 
Camere de Comer� �i 
Industrie; ONG-uri; 
Universit��i publice �i private, 
acreditate;  
Institute de Cercetare în 
domeniul educa�iei �i form�rii 
profesionale �i pie�ei muncii, 
etc 

-Sprijinirea metodelor inovatoare de organizare 
flexibil� a muncii, inclusiv noi practici de 
lucru �i îmbun�t��irea condi�iilor de munc�; 
-Promovarea �i sprijinirea form�rii profesionale a 
personalului din domeniul managementului 
s�n�t��ii �i a personalului medical; 
-Promovarea form�rii profesionale în domeniul 
noilor tehnologii, inclusiv TIC, protec�iei 
mediului �i controlului polu�rii; 
-Promovarea schimburilor de experien�� 
transna�ionale în ceea ce prive�te cre�terea 
adaptabilit��ii, etc  
 
Proiectele strategice finan�ate prin POS DRU 
pentru aceast� cerere de propuneri de proiecte 
sunt proiectele implementate la nivel na�ional, 
multi-regional sau sectorial, punându-se 
accent pe promovarea proiectelor în 
parteneriat, inclusiv prin cooperare 
transna�ional�. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

19 iunie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

task=view
&

id=34&
Item

id=40/#st22  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale - Operatiunea 
“Pentru o via�� mai 
bun�” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 6, 
DMI 6.1) 

 

Dezvoltarea structurilor 
economiei sociale; 
Promovarea economiei 
sociale (cooperative, 
întreprinderi sociale, 
funda�ii, asocia�ii etc, 
organiza�ii de 
voluntariat �i alte 
organiza�ii non-profit) 
ca un instrument flexibil 
�i durabil 
pentru dezvoltarea 
economic� �i crearea 
de locuri de munc� la 
nivel regional �i local 

ONG-uri; 
Culte �i asocia�ii religioase; 
Furnizori de FPC autoriza�i; 
Furnizori de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocup�rii for�ei de munc�, 
publici �i priva�i, 
acredita�i; 
Întreprinderi implicate în 
economia social�; 
Autorit��i ale administra�iei 
publice locale (unit��i 
administrativ-teritoriale); 
Institute de cercetare; 
Universit��i acreditate, publice 
�i private, etc 

-Dezvoltarea �i furnizarea programelor de formare 
pentru managerii întreprinderilor sociale �i pentru 
speciali�tii implica�i în economia social�, în 
vederea dezvolt�rii cuno�tin�elor �i competen�elor 
necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing �i 
vânz�ri, management financiar etc.; 
-Dezvoltarea �i implementarea programelor de 
formare pentru formatorii din economia 
social�; 
-Înfiin�area �i dezvoltarea re�elelor, organiza�iilor 
tip „umbrel�” �i centrelor de resurse 
pentru structurile economiei sociale; etc 
 
Proiectele strategice finan�ate prin POS DRU 
pentru aceast� cerere de propuneri de proiecte 
sunt proiectele implementate la nivel na�ional, 
multi-regional sau sectorial. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial
; 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial
. 

19 iunie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=
com

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40/#

st22  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Îmbun�t��irea 
accesului �i a 
particip�rii grupurilor 
vulnerabile pe pia�a 
muncii- Operatiunea 
“Impreuna pe piata 
muncii” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 6, 
DMI 6.2) 
 
 NOU! 

Facilitarea accesului la 
educa�ie �i integrarea 
sau reintegrarea 
persoanelor vulnerabile 
pe pia�a muncii. 

Cooperative sociale, asocia�ii 
de întrajutorare, ONG-uri; 
Biserici în calitate de furnizori 
de servicii sociale; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocup�rii for�ei de munc�, 
publici �i priva�i, acredita�i;  
Autorit��i ale administra�iei 
publice locale; 
Organiza�ii sindicale �i 
patronate; 
Furnizori de FPC publici �i 
priva�i autoriza�i; 
Furnizori de servicii sociale 
publici/priva�i; 
Întreprinderi �i asocia�ii ale 
acestora; 
Universit��i acreditate, publice 
�i private. 

-Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv 
stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea 
pe pia�a muncii a grupurilor vulnerabile, în special 
a popula�iei rome, persoanelor cu dizabilit��i �i 
tinerilor peste 18 ani care au p�r�sit sistemul de 
stat de protec�ie a copilului; 
-Programe de formare pentru dezvoltarea 
competen�elor �i calific�rilor de baz� pentru 
grupurile vulnerabile; 
-M�suri de acompaniere în vederea identific�rii �i 
men�inerii unui loc de munc� (sprijin pentru 
membrii de familie afla�i în îngrijire, servicii de 
asisten�� �i alte activit��i asociate care permit 
individului s� participe pe pia�a muncii); 
-Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri 
de munc� protejate în întreprinderi. 
 
Proiectele strategice finan�ate prin POS DRU 
pentru aceast� cerere de propuneri de proiecte 
sunt proiectele implementate la nivel na�ional, 
multi-regional sau sectorial. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

ontent&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea egalit��ii 
de �anse pe pia�a 
muncii- Operatiunea 
“�anse egale �i 
respect” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 6, 
DMI 6.3) 
 
 NOU! 

Consolidarea 
principiului accesului 
egal pentru to�i pe pia�a 
muncii cu scopul de a 
cre�te oportunit��ile de 
angajare ale femeilor �i 
persoanelor apar�inând 
grupurilor vulnerabile; 
 
Cre�terea 
con�tientiz�rii asupra 
principiului egalit��ii de 
�anse �i de gen în 
cadrul societ��ii 
civile, incluzând întreg 
personalul, exper�i, 
întreprinz�tori etc. 

ONG-uri; 
Furnizori autoriza�i de FPC, 
publici �i priva�i; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocup�rii for�ei de munc�, 
publici �i priva�i, acredita�i;  
Autorit��i ale administra�iei 
publice centrale �i locale; 
Institute de cercetare în 
domeniul pie�ei muncii; 
Universit��i acreditate, publice 
�i private; 
Asocia�ii profesionale; 
Întreprinderi, indiferent de 
natura capitalului �i forma de 
organizare. 

-Programe de calificare �i recalificare pentru 
cre�terea abilit��ilor �i calific�rilor femeilor; 
- Programe specifice adresate femeilor interesate 
de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru 
ini�ierea unei afaceri; 
-Campanii de sensibilizare �i schimb de bune 
practici în �coli �i întreprinderi pentru combaterea 
stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru 
femei, în special pentru femeile din zonele rurale 
�i pentru cele care apar�in grupurilor cu nevoi 
speciale; 
- Programe de sprijin concentrate pe eliminarea 
stereotipurilor de gen din societate, în special prin 
mass-media; 
-Furnizarea de sprijin �i campanii de 
con�tientizare privind promovarea culturii s�n�t��ii, 
combaterea traficului de fiin�e umane, a violen�ei 
domestice etc. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=
com

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Ini�iative transna�ionale 
pentru o pia�� inclusiv� 
a muncii- Operatiunea 
“Parteneriat 
transnational” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 6, 
DMI 6.4) 
 
 NOU! 

Dezvoltarea unei pie�e 
a muncii mai permisiv�, 
flexibil� �i inclusiv�. 

ONG-uri; 
Furnizori de FPC autoriza�i, 
publici �i priva�i; 
Furnizori de servicii sociale 
publici �i priva�i; 
Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocup�rii for�ei de munc�, 
publici �i priva�i, acredita�i; 
Autorit��i ale administra�iei 
publice centrale �i locale 
(unit��i administrativ-
teritoriale);
Universit��i publice �i private, 
acreditate. 
 

-Sprijinirea ini�iativelor transna�ionale �i a 
parteneriatelor la nivel european, urm�rindu-se 
dezvoltarea resurselor umane �i crearea unei 
pie�e a muncii inclusive; 
-Dezvoltarea programelor comune pentru 
promovarea ocup�rii; 
-Dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea 
discrimin�rii �i a inegalit��ilor pe pia�a muncii; 
-Înfiin�area parteneriatelor pentru schimbul de 
experien�� în ceea ce prive�te adaptarea 
form�rii profesionale la noile tehnologii; 
-Promovarea transferului de expertiz� privind 
incluziunea �i ocuparea �omerilor de lung� 
durat�; 
-Schimburi transna�ionale de experien�� �i bune 
practici, pentru Autoritatea de Management �i 
Organismele Intermediare; 
-Dezvoltarea studiilor transna�ionale comparative. 

Valoarea 
total� a 
unui proiect 
poate fi 
cuprins� 
între 
echivalentul 
în lei a 
minimum 
500.000 
euro �i 
maximum 
5.000.000 
euro 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat f�r� 
scop 
patrimonial 
 
5% eligibile 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial 

17 iulie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=
com

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-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) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) – 
P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

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

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

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 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
)

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

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

m
e_guide_ro.pdf

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 

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

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

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

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

_ _ _ 

C
om

isia E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

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

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual 
si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

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

grantului 

Contributi
a

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
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Uniunea 
Europeana 

Programul 
Competitivitate si 
Inovare: 
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_proposals/do
c/call_2009_en.pdf 
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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 
demonstrat
ive – 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
?f

useaction=U
serS

ite.C
ooperationD

etailsC
a

llP
age&

call_id=189 

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.cf
m

?fuseaction=U
serS

ite.P
eopleD

etails
C

allP
age&

call_id=168  


