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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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  

Reabilitarea 
/modernizarea / 
dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 3,  
DMI 3.2) 

Imbunatatirea calitatii 
infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin 
sprijin acordat in mod 
echilibrat pe intreg 
teritoriul tarii, pentru 
asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la 
astfel de servicii. 

Autoritate a administratiei 
publice locale - prin serviciile 
publice de asistenta sociala 
din subordine 
 
Autoritate a administratiei 
publice locale desemnata lider 
al unui parteneriat incheiat cu 
un furnizor de servicii sociale 
de drept public sau privat, 
acreditat in conditiile legii 
 
Furnizori publici sau privati de 
servicii sociale, acreditati in 
conditiile legii 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor 
sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri 
sanitare etc.); 

� Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru 
infintarea de noi centre sociale; 

� Modernizarea utilitatilor generale si specifice 
ale centrelor sociale; 

� Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces 
pentru persoane cu dizabilitati; 

� Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul 
centrelor sociale; 

� Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de centrele 
sociale, inclusiv echipamente pentru 
persoane cu dizabilitati. 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
350.000 Lei 
 
maxim 
3.500.000 
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.
w

w
w

.m
dlpl.ro 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Restaurarea si 
valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, 
precum si 
crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.1) 
 
 
 

Cresterea importantei 
turismului si culturii, ca 
factor care stimuleaza 
cresterea economica in 
regiuni, respectand 
principiile dezvoltarii 
durabile si ale protectiei 
mediului. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale si centrale  
Institutii de cult 
 
Organizatii neguvernamentale 
 
APL leader al unui parteneriat 
cu autoritati ale administratiei 
publice locale sau centrale, 
unitati de cult, organizatii 
neguvernamentale 
 
Autoritate a administratiei 
publice centrale leader al unui 
parteneriat cu APL sau unitati 
de cult 

Se finanteaza obiectivele cu potential turistic care 
sunt incluse in: 

� patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban 
cat si rural 

� patrimoniul cultural national din mediul urban 
si rural 

� patrimoniul cultural local din mediul urban.  

 

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 
minim 
1.700.000 
Lei 
 
maxim 
85.000.000 
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

o.r
w

w
w

.m
dlpl.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

Calitate in formare 
profesionala continua -  
Operatiunea “Calificari 
europene” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 1, 
DMI 1.4) 
 
  
 
 

Dezvoltarea Cadrului 
Na�ional al Calific�rilor, 
inclusiv îmbun�t��irea 
sistemului de validare 
a calific�rilor 
profesionale 
 
Imbun�t��irea 
capacit��ii de anticipare 
a cererii de FPC 
 
Structurarea �i 
îmbun�t��irea 
sistemului de certificare 
a înv���rii anterioare 
 
Dezvoltarea de re�ele �i 
promovarea „regiunilor 
de înv��are”. 

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii 
�i Inov�rii; 
Ministerul Muncii, Familiei �i 
Protec�iei Sociale; 
Organiza�ii sindicale; 
Patronate; 
Asocia�ii profesionale; 
Agen�ia Na�ional� pentru 
Ocuparea For�ei de Munc� �i 
structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate 
juridic�; 
Centre publice sau private de 
validare/certificare a înv���rii 
anterioare. 

-Dezvoltarea �i implementarea Cadrului Na�ional 
al Calific�rilor, inclusiv sprijin pentru Comitetele 
Sectoriale; 
-Dezvoltarea capacit��ii institu�ionale a structurilor 
implicate în validarea înv���rii anterioare; 
-Elaborarea de studii, analize, cercet�ri care s� 
furnizeze informa�ii de calitate �i date relevante �i 
suficiente pentru dezvoltarea FPC �i schimb de 
bune practici; 
-Dezvoltarea de re�ele �i parteneriate pentru 
promovarea unor medii de lucru care 
stimuleaz� înv��area �i „regiunile de înv��are”. 
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�. 

Echivalentu
l 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% 
pentru 
persoane 
juridice de 
drept 
privat cu 
scop 
patrimonial. 

19 iunie 
2009 

http://w
w

w
.fserom

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

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40/#st

22  

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; 
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
_content&

task=view
&

id=34&
Item

id=40  



Catalogul surselor de finantare 

Pagina 3 din 17                                     5 Iunie 2009 

PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

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  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Acces �i participare la 
formare profesional� 
continu� -  
Operatiunea 
“Calificarea – o sansa 
pentru viitor!” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2, 
DMI 2.3) 
 

 

Promovarea accesului 
angaja�ilor la 
programele de formare 
profesional� continu�, 
în vederea ob�inerii de 
c�tre ace�tia a unei 
calific�ri complete; 
 
Promovarea beneficiilor 
form�rii profesionale 
continue în rândul 
angaja�ilor, 
întreprinderilor 
�i a altor grupuri 
interesate. 

Furnizori autoriza�i pentru 
formare profesional� continu�, 
publici �i priva�i, în vederea 
furniz�rii de formare 
profesional� continu�; 
Furnizori de formare 
profesional� continu�, publici 
�i priva�i, în vederea autoriz�rii 
pentru furnizare de formare 
profesional� continu�;  
Centre autorizate de Evaluare 
�i Certificare a competen�elor 
profesionale; 
Furnizori de orientare �i 
consiliere în carier�, publici �i 
priva�i; 
Institu�ii sau ONG-uri  
specializate în dezvoltarea 
resurselor umane, etc 

- Furnizare de cursuri de calificare �i recalificare a 
angaja�ilor; 
- Acordare de sprijin �i stimulente angaja�ilor în 
vederea particip�rii la FPC; 
-Sprijinirea angaja�ilor pentru validarea 
cuno�tin�elor dobândite anterior; 
-Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea 
�i diversificarea ofertelor de FPC; 
-Sprijinirea campaniilor de con�tientizare �i 
informare precum �i a serviciilor de consiliere în 
carier�, 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�. 

Echivalentu
l 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=c
om

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id=40/#st

22  



Catalogul surselor de finantare 

Pagina 4 din 17                                     5 Iunie 2009 

PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

Cre�terea 
adaptabilit��ii 
lucr�torilor �i a 
întreprinderilor-  
Operatiunea “Ac�ion�m 
împreun�” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 3, 
DMI 3.3) 
 
 NOU!

Dezvoltarea ini�iativelor 
comune ale actorilor 
relevan�i �i 
consolidarea capacit��ii 
partenerilor sociali �i a 
organiza�iilor societ��ii 
civile pentru a promova 
dezvoltarea durabil�, 
pentru a sprijini crearea 
de locuri de munc� �i 
coeziunea social� la 
nivel local, regional �i 
na�ional. 

ONG-uri; 
Agen�ii guvernamentale cu 
atribu�ii în domeniul pie�ei 
muncii �i incluziunii sociale; 
Asocia�ii profesionale; 
Camere de Comer� �i 
Industrie; 
Asocia�ii ale IMM-urilor; 
Asocia�ii ale fermierilor �i 
meseria�ilor. 

-Asisten�� �i sprijin pentru elaborarea planurilor de 
ac�iune pentru încurajarea �i dezvoltarea 
parteneriatelor; 
-Identificarea �i implementarea modalit��ilor de 
cre�tere a interesului angajatorilor �i al 
altor actori relevan�i pentru cre�terea investi�iilor în 
resursele umane �i cre�terea responsabilit��ii 
sociale a întreprinderilor; 
-Dezvoltarea capacit��ii interne a partenerilor 
sociali de a promova dezvoltarea resurselor 
umane, cu accent pe standarde �i certificare; 
-Consolidarea capacit��ii ONG-urilor de cooperare 
cu autorit��ile publice centrale �i locale, 
în vederea promov�rii ini�iativelor comune pentru 
incluziune social�, inclusiv dezvoltarea 
serviciilor de voluntariat �i caritate; 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?optio
n=com

_content&
task=view

&
id=34&

Item
id

=40  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea �i 
implementarea 
m�surilor active de 
ocupare -  
Operatiunea “Integrare 
pe piata muncii” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, 
DMI 5.1) 
 

 

Atragerea �i 
men�inerea a cât mai 
multor persoane pe 
pia�a muncii, în 
vederea ob�inerii 
unei rate cât mai mare 
de ocupare, cu accent 
special pe grupurile 
dezavantajate pe pia�a 
muncii; 
Reducerea �omajului 
de lung� durat� prin 
ac�iuni preventive �i 
corective. 

Furnizori de FPC autoriza�i, 
publici �i priva�i;  
 
Camere de Comer� �i 
Industrie; 
 
ONG-uri; 
 
Autorit��i ale administra�iei 
publice locale (unit��i 
administrativ-teritoriale); 
 
Institute de cercetare în 
domeniul pie�ei muncii; 
 
Patronate �i organiza�ii 
sindicale; etc 

-Sprijinirea tuturor activit��ilor privind m�surile 
active de ocupare; 
-Elaborarea �i implementarea de planuri de 
ac�iune individualizate, furnizarea de asisten�� 
pentru c�utarea unui loc de munc�, servicii de 
orientare �i formare pentru �omeri tineri �i 
�omeri de lung� durat�, lucr�tori vârstnici, 
persoane aflate în c�utarea unui loc de munc� 
revenite pe pia�a muncii dup� o perioad� de 
absen��; 
-Dezvoltarea �i implementarea unor m�suri �i 
ac�iuni transna�ionale pentru promovarea 
mobilit��ii ocupa�ionale �i geografice; 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�. 

Echivalentu
l 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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 
sustenabilit��ii pe 
termen lung a zonelor 
rurale în ceea ce 
prive�te dezvoltarea 
resurselor umane 
�i ocuparea for�ei de 
munc� - Operatiunea 
“Mediul rural-
oportunitati de 
finantare” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5, 
DMI 5.2) 
 
  

Imbun�t��irea calit��ii 
resurselor umane în 
zonele rurale, în 
vederea facilit�rii 
accesului la 
ocupare în activit��i 
non-agricole; 
Asigurarea 
sustenabit��ii pe 
termen lung în zonele 
rurale prin crearea 
condi�iilor pentru 
dezvoltarea 
întreprinderilor 
profitabile non-agricole; 
Facilitarea integr�rii 
durabile pe pia�a 
muncii prin furnizarea 
serviciilor de sprijin �i 
suport pentru membrii 
de familie dependen�i 
din zonele rurale. 

Furnizori de servicii 
specializate pentru stimularea 
ocup�rii for�ei de munc�, 
publici �i priva�i, 
acredita�i; 
 ANOFM �i structurile sale 
teritoriale; 
Autorit��i ale administra�iei 
publice locale (unit��i 
administrativ-teritoriale); 
Organiza�ii sindicale; 
Furnizori publici �i priva�i de 
FPC autoriza�i; 
ONG-uri; 
Patronate; 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale �i Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridic�; 
Asocia�ii profesionale; 
Institute de cercetare �i 
dezvoltare, etc 

-Dezvoltarea programelor integrate pentru 
formare, ocupare �i alte m�suri de sprijin pentru 
popula�ia din zonele rurale, care urm�resc 
reducerea agriculturii de subzisten��;  
-M�suri pentru promovarea mobilit��ii ocupa�ionale 
� i geografice a for�ei de munc� din mediul rural, 
pentru a beneficia de toate oportunit��ile de 
ocupare existente �i pentru cre�terea coeziunii 
regionale; 
-M�suri pentru îmbun�t��irea mediului inconjur�tor 
în zonele rurale �i a st�rii de s�n�tate a popula�iei 
din mediul rural, cu scopul de a-i cre�te motiva�ia, 
disponibilitatea �i oportunit��ile de participare pe 
pia�a muncii; 
 -Promovarea programelor care sprijin� �i 
încurajeaz� demararea afacerilor în activit��i 
nonagricole.  
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�. 

Echivalentu
l 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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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=4

0/#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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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=4

0  

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=4

0  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

Îmbun�t��irea 
procesului de luare a 
deciziilor la nivel 
politico-administrativ–
Operatiunea: Strategii 
de dezvoltare local� 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, AP 
1, DMI 1.1) 
 
 

Obiectivul specific este 
de a dezvolta 
capacitatea de 
formulare a politicilor 
publice, capacitatea de 
a realiza o mai bun� 
reglementare �i 
planificare strategic�, 
precum �i aceea de a 
dezvolta parteneriatele 
inter-institu�ionale. 

Autorit��i ale administra�iei 
publice locale;  
 
Structurile asociative ale 
autorit��ilor administra�iei 
publice locale;  
 
Asocia�iile de dezvoltare 
intercomunitar�;  
 
ONG-uri cu activitate 
relevant� în domeniul 
administra�iei publice, în 
parteneriat cu cel pu�in o 
autoritate public� local�.  
 

-Colectarea informa�iilor, analiza �i prelucrarea 
datelor pentru elaborarea situa�iei actuale, 
diagnoza spa�iului;  
- Stabilirea obiectivelor �i a criteriilor de 
dezvoltare;  
- Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele 
strategice de dezvoltare �i opera�ionale;  
- Identificarea posibilit��ilor de ac�iune;  
- Activit��i de consultare publica în vederea 
elabor�rii, revizuirii unei strategii de dezvoltare 
local�.  
- Elaborarea de noi strategii de dezvoltare local�;  
- Revizuirea/ actualizarea de strategii de 
dezvoltare local�;  
- Consultan��, studii �i instruire pentru elaborarea, 
dezvoltarea �i/sau implementarea unui set de 
instrumente, metode, standarde, proceduri �i a 
unui cadru institu�ional specific unei abord�ri 
orientate c�tre politici publice, care s� duc� la o 
mai bun� reglementare; etc 

Minim 
240.000 lei 
�i maxim 
860.000 lei 

2% 1 
septembri
e 2009 

http://m
odernizare.m

ai.gov.ro/m
odules/freeconte

nt/index.php?id=8
 

Institutul 
Cultural 
Român 

Programul Cantemir Cresterea vizibilitatii si 
accesibilitatii culturii 
române pe pietele 
straine si incurajarea 
cooperarii culturale la 
nivel international. 

Programul se adreseaza 
organizatiilor din România si 
din strainatate, si artistilor 
români, singuri sau ca parte a 
unui grup artistic (numai in 
cadrul SECTIUNII FESTIVAL). 
 

Proiectele se pot incadra in trei sectiuni diferite, 
fiecare dintre acestea având obiective si prioritati 
de finantare specifice:  
 
SECTIUNEA I – FESTIVAL/Culture by Request 
SECTIUNEA II – PROMOVARE/Culture to Go  
SECTIUNEA III – COOPERARE/Culture to Share  
 
 
Proiectele se pot inscrie intr-unul sau mai multe 
dintre urmatoarele domenii: literatura, arte vizuale, 
arhitectura si design, teatru, muzica, dans, film 
sau patrimoniu cultural.  
 

 

La 
Sectiunea 
FESTIVAL– 
25.000 
RON 
 
La 
Sectiunile 
PROMOVA
RE si 
COOPERA
RE – 
224.200 
RON 

Minim 10% 6 aprilie 
2009 -
Pentru 
sectiunile
PROMOV
ARE si 
COOPER
ARE  

27 
octombrie 
2009 - 
Pentru 
sectiunea
FESTIVA
L 

w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Guvernul 
României 

Programul pentru 
sprijinirea transferul 
afacerilor 
 
 

Asigurarea continuit��ii 
ideilor �i practicilor 
comerciale pentru 
men�inerea locurilor de 
munc� �i stimularea 
activit��ilor economice 

Persoane juridice (societ��i 
comerciale/ societ��i 
cooperative/ asocia�ii/ funda�ii) 
 
Persoane fizice autorizate 
care desf��oar� activit��i 
economice în mod 
independent/ întreprinderi 
individuale/ întreprinderi 
familiale 

Transferul întreprinderilor mici �i mijlocii reprezint� 
transmiterea de c�tre titular a afacerii, respectiv a 
fondului de comer�, în scopul asigur�rii continu�rii 
existen�ei �i activit��ii comerciale a întreprinderii, 
de regul� în cadrul aceleia�i familii, cu titlu gratuit.  
 
Prin Program se sus�in integral, prin aloca�ie 
financiar� nerambursabil�, cheltuielile efectuate 
de societ��i comerciale/ societ��i cooperative/ 
persoane fizice care desf��oar� activit��i 
economice în mod independent,  pentru plata 
taxelor �i tarifelor implicate de transferul afacerilor. 
 

_ _ 9 
octombrie 
2009 

http://w
w

w
.anim

m
c.ro/program

e/progra
m

e2009/  

 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
sus�inerea 
me�te�ugurilor �i 
artizanatului 
 
 

Stimularea dezvolt�rii 
me�te�ugurilor �i a 
micii industrii din 
România, a înt�ririi 
clasei de mici 
me�te�ugari, care î�i 
desf��oar� activitatea 
individual sau organizat 
prin intermediul 
asocia�iilor ori al altor 
organiza�ii, în special în 
localit��ile rurale, dar �i 
în cele urbane.  

Societ��ile comerciale, 
societ��ile cooperative, 
persoanele fizice autorizate 
care desf��oar� activit��i 
economice în mod 
independent, întreprinderile 
individuale, întreprinderile 
familiale  �i asocia�iile 
profesionale sau funda�iile 

- particip�ri la târguri �i expozi�ii interna�ionale, 
organizate în str�in�tate, cu stand propriu sau în 
asociere cu al�i operatori economici; 
-particip�ri la târguri �i expozi�ii, organizate în �ar�, 
cu stand propriu sau în asociere cu al�i operatori 
economici; 
-elaborarea �i produc�ia de materiale tip�rite de 
promovare a operatorului economic �i pe suport 
electronic, redactate în limba român� �i cel pu�in 
într-o limb� de circula�ie interna�ional�; 
-realizarea unui site pentru prezentarea activit��ii 
solicitantului �i a produselor sau serviciilor 
promovate; 
-achizi�ionarea de calculatoare tip PC �i/sau 
sisteme portabile precum �i licen�a sistemului de 
operare; 
-achizi�ionarea de diverse scule, dispozitive, 
echipamente, utilaje, ma�ini, necesare pentru 
desf��urarea activit��ii. 

Maxim 
20.000 lei  

Minim 30% Depunere 
continu� 

http://w
w

w
.anim

m
c.ro/program

e/program
e200

9/  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Gvernul 
României- 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Persoanele 
cu 
Handicap 
 
 
 

Selectie publica de 
proiecte in domeniul 
protectiei 
persoanelor cu 
handicap 
 
NOU! 

Participarea activa si 
accesul la serviciile 
sociale; 
 
 Consolidarea 
parteneriatului public-
privat; 
 
Asigurarea serviciilor 
de sprijin familial. 

Organiza�iile 
neguvernamentale cu 
activitate în domeniul 
protec�iei persoanelor cu 
handicap 

-Dezvoltarea de servicii prin care sa se sprijine 
integrarea sociala a persoanei cu handicap, de 
exemplu ateliere protejate; 
- Organizarea, in colaborare sau parteneriat intre 
autoritatile administratiei publice si organizatiile 
neguvernamentale cu activitate in domeniu, de 
activitati cultural-sportive si de petrecere a timpului 
liber, pentru persoanele cu handicap si familiile 
acestora; 
- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, 
locuinte protejate, centre de tip respiro/centre de 
criza, servicii la domiciliu si altele, 
corespunzatoare nevoilor individuale ale 
persoanelor cu handicap. 

Maxim 
150.000 lei 

Minim 10 
% 

26 iunie 
2009 

w
w

w
.anph.ro  

Guvernul 
Romaniei-
Departame
ntul pentru 
Relatii 
Interetnice 

Programe �i proiecte 
interetnice �i de 
combatere a 
intoleran�ei 
 
 

promovarea dialogului 
intercultural; 
promovarea limbilor 
minorit��ilor na�ionale �i 
a patrimoniului cultural 
exprimat în aceste 
limbi; 
sprijinirea educa�iei de 
care beneficiaz� 
minorit��ile na�ionale; 
participarea tineretului 
din rândul minorit��ilor 
na�ionale la via�a 
asociativ� �i la via�a 
public� în general;  
promovarea rela�iilor 
interetnice în 
comunit��i locale.   

Organiza�iile, asocia�iile �i 
funda�iile f�r� scop 
patrimonial din România 

-organizarea �i participarea la seminarii, colocvii, 
simpozioane, conferin�e, congrese, mese rotunde, 
reuniuni, întâlniri de lucru, �edin�e, plenare, 
ateliere, workshop-uri desf��urate în �ar� �i în 
str�in�tate; 
-organizarea �i participarea la manifest�ri culturale 
�i interculturale de interes na�ional �i interna�ional 
(festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, 
lans�ri de carte, târguri, etc.); 
-organizarea �i participarea la activit��i 
educa�ionale desfa�urate în tar� �i în str�in�tate 
(tabere, c�l�torii, vizite de studiu, concursuri, 
traininguri, etc.); 
-organizarea �i participarea la ac�iuni în cooperare 
cu organisme neguvernamentale �i institu�ii 
publice, din �ar� �i din str�in�tate; etc.  
 

Minimum 
8.000 lei �i 
maximum 
120.000 lei 

Minim 10% 20 august 
2009 

http://w
w

w
.dri.gov.ro/  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 
terte care au incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul cultural. 

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

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

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura (E

A
C

E
A

) – 
P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro   
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

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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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Guvernul 
Romaniei-
Ministerul 
Culturii, 
Cultelor si 
Patrimoniul
ui National 

Programul national 
de restaurare 
"Patrimoniu in 
pericol" – 2009 
 
NOU! 

Restaurarea 
monumentelor de 
arhitectura populara 
aflate in muzeele din 
aer liber, precum si a 
bunurilor care fac parte 
din patrimoniului 
cultural national mobil, 
aflate in colectiile 
muzeale. 

Institu�iile muzeale Restaurarea monumentelor de arhitectura 
populara aflate in muzeele din aer liber, precum si 
a bunurilor care fac parte din patrimoniului cultural 
national mobil, aflate in colectiile muzeale. 

_ _ 30 
octombrie 
2009 

http://w
w

w
.cultura.ro/D

ocum
ents.aspx?ID

=413  

Uniunea 
Europeana 

Programul Life + 
 
 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la 
punerea în aplicare, 
actualizarea �i 
dezvoltarea politicii �i 
legisla�iei 
de mediu comunitare, 
inclusiv la integrarea 
mediului în alte 
politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabil� 

Organisme, actori �i institu�ii 
publice �i/sau private. 

� dezvoltarea si mentinerea retelelor, bazelor 
de date si a sistemelor informatice care au 
legatura directa cu punerea in aplicare a 
politicii si legislatiei comunitare in materie de 
mediu, in special atunci cand imbunatatesc 
accesul publicului la informatiile despre 
mediu;  

� studii, anchete, modelare si elaborare de 
scenarii;  

� monitorizare, inclusiv a padurilor;  
� acordarea asistentei pentru consolidarea 

capacitatilor;  
� formare, ateliere si reuniuni, inclusiv formarea 

agentilor participanti la initiative de prevenire 
a incendiilor forestiere;  

� constituirea de retele si platforme pentru cele 
mai bune practici;  

� actiuni de informare si comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare si, in special, 
campanii de sensibilizare a publicului asupra 
incendiilor forestiere; etc. 

_ _ 15 
septembri
e 2009 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifeplus.htm
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

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 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

Participarea cetatenilor 
la constituirea unei 
Europe mai apropiate, 
democratica si 
deschisa, dezvoltarea 
unei identitati 
europene, bazata pe 
valori comune, istorie si 
cultura, cresterea 
gradului de toleranta si 
intelegere in randul 
cetatenilor europeni 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Masura 1 - "Cetateni activi pentru Europa":  
implica cetatenii in mod direct, fie prin activitati 
legate de infratirea oraselor fie prin alte tipuri de 
proiecte ale cetatenilor; 
Masura 2 - "O societate civila activa pentru 
Europa": se concentreaza asupra organizatiilor 
societatii civile din intreaga Europa, care pot primi 
fie sprijin pe baza programului lor de activitate, fie 
sprijin pentru proiecte transnationale; 
Masura 3 - "Impreuna pentru Europa": sprijina 
evenimentele de o mare vizibilitate, studii si 
instrumente de informare care se adreseaza unui 
public cat mai larg dincolo de granite; 
Masura 4 - "Memoria europeana activa" : sprijina 
pastrarea principalelor situri si arhive referitoare la 
deportari si la comemorarea victimelor nazismului 
si stalinismului.  

Bugetul 
total al 
programului
: 215 
milioane 
Euro. 

- 31 
decembri
e 2013 

C
om

isia E
uropeana, 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

 http://w
w

w
.eufinantare.info/finantare/10.5

.7/finantare10.5.7.htm
l

 

Islanda 
Norvegia si 
Lichtentein 

Mecanismul Financiar 
al Spatiului Economic 
European (SEE) 
 
 
 

Obiectivul general al 
Fondului ONG este de 
a consolida societatea 
civil� din România prin 
sprijinirea unor proiecte 
în cinci domenii 
prioritare.  
consolidarea 
democra�iei 
oportunit��i pentru 
participarea copiilor �i 
tinerilor la via�a 
comunit��ii  
incluziune social� �i 
acces la servicii sociale 
protec�ia mediului 
conservarea �i 
valorificarea 
patrimoniului cultural  
 

Organiza�ii neguvernamentale 
f�r� scop lucrativ 
 
Parteneri sociali (organiza�ii 
patronale �i sindicale) 
 
Alte organiza�ii independente 
reglementate prin legi 
speciale 

Se vor sprijini proiecte în cinci domenii prioritare: 
 

� consolidarea democra�iei 
� oportunit��i pentru participarea copiilor �i 

tinerilor la via�a comunit��ii  
� incluziune social� �i acces la servicii 

sociale  
� protec�ia mediului 
� conservarea �i valorificarea 

patrimoniului cultural  
 

Proiecte 
mici: maxim 
15.000 
Euro 
 
Proiecte 
medii: 
maxim 
75.000 
Euro 
 
Proiecte 
mari: 
maxim 
125.000 
Euro 

Minim 10% 10 iunie 
2009 
 
24 iunie 
2009 
pentru 
schemele 
de 
granturi 
mici 
administr
ate de 
FDEC 
Romania 
 

w
w

w
.fdsc.ro  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

Guvernul 
Japoniei 

Program de Asisten�� 
Nerambursabil� 
Oferit� de Guvernul 
Japoniei  
 
“Grant Assistance for 
Grassroots/Human 
Security Projects”  
 
NOU! 
 

Programul este menit 
sa asiste costurile 
proiectelor mici 
promovate de ONG-uri, 
spitale, administratii 
locale si alte asociatii 
non-profit care sprijina 
în mod direct cetatenii. 

Organiza�ii non-
guvernamentale 
 
Spitale 
 
Scoli generale 
 
Institu�ii de cercetare 
 
Administra�ia local� 

-Proiecte vizînd dezvoltarea în domeniul medical 
si sanitar 
-Proiecte privind întarirea rolului femeii în 
societate. 
-Proiecte privind cooperarea în domeniul dotarii 
sau modernizarii institutiilor pentru ocrotirea 
persoanelor cu nevoi speciale. 
-Proiecte de cooperare în domeniul protectiei 
mediului înconjurator. 
-Proiecte privind cooperarea în domeniul cursurilor 
de calificare. 
-Proiecte privind echipamente pentru agricultura, 
silvicultura sau piscicultura. 
-Proiecte pentru dotarea scolilor generale. 

Maxim 
69.900 
euro 

- 30 iunie 
2009 

http://w
w

w
.ro.em

b-
japan.go.jp/relatii_grant_hum

an.htm
  

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
?f

useaction=U
serS

ite.P
eopleD

etailsC
allP

a
ge&

call_id=168  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 
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Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului

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_prop
osals/doc/call_2009_en.pdf 

 

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.c
fm

?fuseaction=U
serS

ite.C
ooperation

D
etailsC

allP
age&

call_id=189 


