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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro 
w

w
w

.m
dlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor naturale si 
cresterea calitatii 
serviciilor turistice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.2) 
 
 
 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic; 

Diversificarea serviciilor 
turistice; 

Crearea / extinderea 
structurilor de 
agrement turistic, in 
scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului.  

Autoritati ale administratiei 
publice locale;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale;  

Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara;  

IMM-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe;  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale si 
ONG-uri din domeniul 
turismului si/ sau activitati 
conexe. 

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica 
(care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): 
 
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu 
potential turistic; 
- Valorificarea potentialului turistic montan; 
- Dezvoltarea turismului balnear. 
 
 
Pentru infrastructura de turism de utilitate publica 
- privata (care intra sub incidenta ajutorului de 
stat): 
 
- Dezvoltarea turismului balnear; 
- Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii 
de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente. 

Valoarea 
totala a 
proiectului
: 

minim 
700.000 
lei si 
maxim 
85.000.00
0 lei  

Pentru 
proiectele 
care se 
implement
eaza in 
mediul 
rural: 
minim 
6.400.000 
lei. 

Pentru 
infrastructur
a de turism 
de utilitate 
publică: 2% 

Pentru  
infrastructur
a de turism  
publică / 
privată, care 
intră sub 
incidenţa 
regulilor 
ajutorului de 
stat: între 30 
– 60% 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua, 
începând 
cu data de 
23 
noiembrie 
2009. 
 

 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Implementarea 
Sistemelor Adecvate 
de Management pentru 
Protectia Naturii  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
Axa 4) 
 
 
 

Conservarea diversitatii 
biologice, a habitatelor 
naturale, a speciilor de 
flora si fauna salbatica, 
precum si asigurarea 
unui management 
eficient al ariilor 
naturale protejate si, in 
special al retelei 
ecologice Natura 2000. 

Administratorii si custozii 
ariilor naturale protejate; 

APM-uri, ARPM-uri, ANPM, 
MMDD – Directia Protectia 
Naturii, Biodiversitate si 
Biosecuritate, ANAP; 

Autoritati publice locale; 

Organizatii 
neguvernamentale; 

Institute de cercetare; 

Universitati; 

Muzee. 

 elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor 
si a schemelor de management al ariilor 
naturale protejate si alte activitati conexe 
(activitati preliminare masurilor concrete de 
investitii sau conservare),  

 investitii in infrastructura pentru uz public 
orientata spre protectia si gestionarea 
mediului in ariile protejate,  

 activitati privind mentinerea si imbunatatirea 
starii de conservare favorabila a habitatelor 
in ariile naturale protejate,  

 activitati privind mentinerea si imbunatatirea 
starii de conservare favorabila a speciilor,  

 activitati de consultare, constientizare si 
informare,  

 activitati de instruire si cresterea capacitatii 
institutionale de gestionare a retelei de arii 
naturale protejate. 
 

_ _ 25 ianuarie 
2010 

M
inisterul M

ediului  
 http://w

w
w

.m
m

ediu.ro/proiecte_europene/axa4.
htm

  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Imbunatatirea 
eficacitatii 
organizationale–
Operatiunea: Module 
de pregatire in domenii 
ca achizitiile publice, 
ECDL, limbi straine, 
dezvoltarea de 
proiecte, licitarea si 
managementul 
proiectelor, etc." 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
DEZVOLTAREA 
CAPACITATII 
ADMINISTRATIVE, AP 
1, DMI 1.3) 

Obiectivul specific este 
acela de a sprijini 
imbunatatirile de 
structura si proces care 
contribuie la 
eficacitatea 
organizationala. 

Ministere (inclusiv Institutiile 
Prefectului);  
 
Autoritati ale administratiei 
publice locale;  
 
Structurile asociative ale 
autoritatilor administratiei 
publice locale;  
 
Asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara;  
 
ONG-uri cu activitati relevante 
in domeniul administratiei 
publice;  
 
Universitati. 

-Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
instruire (inclusiv realizare de curricula si 
materiale didactice) in domenii relevante pentru 
administratia publica, cum ar fi achizitiile publice, 
ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, 
licitarea si managementul proiectelor etc; 
- Consultanta si studii pentru realizarea de 
analize/diagnoze institutionale si implementarea 
propunerilor rezultate; 
- Schimbul de bune practici si aplicarea pe scara 
larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de 
seminarii, conferinte si stagii practica in scopul 
imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii 
serviciilor. 

Proiectele 
depuse 
trebuie sa 
fie de 
minim 
400.000 
lei si de 
maxim 
1.200.000 
lei 
(valoarea 
totala 
eligibila a 
proiectului
, fara 
TVA). 

2% 8 
decembrie 
2009 

http://w
w

w
.fonduriadm

inistratie.ro/C
ereri_d

e_proiecte/C
ererea_nr_5_din_2009  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea activitatilor 
turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice in zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de locuri de 
munca si a veniturilor 
alternative, precum si 
la cresterea atractivitatii 
spatiului rural. 

Micro-intreprinderile; 
 
Persoane fizice (neinregistrate 
ca agenti economici); 
 
Comunele; 
 
ONG-uri. 

Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire 
turistice la scara mica; 
Dezvoltarea sistemelor de informare si 
promovare turistica; 
Crearea facilitatilor recreationale in vederea 
asigurarii accesului la zonele naturale de interes 
turistic. 

Valoarea 
minima 
eligibila a 
unui 
proiect 
este de 
5.000 
Euro. 
Valoarea 
maxima a 
grantului 
este de 
200.000 
Euro. 

Variabila 11 
decembrie 
2009 

w
w

w
.m

apam
.ro  

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 
decembrie 
2013 

http://ec.europa.e
u/inform

ation_soc
iety/m

edia/index_
en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
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) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura (EAC

E
A) – 

Program
ul C

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

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

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

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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 
partneriate-
cadru pe 3 
ani cu 
Comisia 
Europeana 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_e
n.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/do
cum

ents/culture_program
m

e_guide_ro.pdf

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

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

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

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

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

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

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
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 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website-ul 
programului 

Uniunea 
Europeana 

Programul de 
Cooperare 
Transnationala Sud-
Estul Europei 
 
NOU! 

Crearea de 
parteneriate 
transnationale, in 
domenii de importanta 
strategica, in scopul 
imbunatatirii procesului 
de integrare teritoriala, 
economica si sociala si 
al sprijinirii coeziunii, 
stabilitatii si 
competitivitatii. 

Autoritati publice,  

organisme public echivalente, 

 organisme de drept privat 
(camere de comert, ONG-uri, 
etc). 

In cadrul apelului de proiecte au fost lansate 
urmatoarele domenii de interventie:  
Axa prioritara 1: 
1.3. Imbunatatirea conditiilor cadru si 
deschiderea drumului catre inovare 
Axa prioritara 2: 
2.2. Imbunatatirea prevenirii riscurilor 
tehnologice si de mediu, 
2.3. Promovarea cooperarii in domeniul 
managementului resurselor naturale si al ariilor 
protejate, 
2.4. Promovarea energiei regenerabile si 
eficientizarea resurselor. 
Axa prioritara 3: 
3.1. Imbunatatirea coordonarii in promovarea, 
planificarea si interventia in domeniul retelelor 
primare si secundare de transport, 
3.2. Dezvoltarea strategiilor de diminuare a 
"diviziunii digitale", 
3.3. Imbunatatirea conditiilor cadru pentru 
platformele multimodale. 
Axa prioritara 4: 
4.3. Promovarea utilizarii patrimoniului cultural 
pentru dezvoltare. 

_ Contribu’tia 
nationala: 
15% 

21 
decembrie 
2009 

http://w
w

w
.southeast-

europe.net/en/dow
nloads_section/calls/second_call/   
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
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 si care sa 
faca Europa mai accesibila cetatenilor sai; 
Masura 4 – „Memoria europeana activa” : 
aceasta actiune sprijina pastrarea principalelor 
situri si arhive referitoare la deportari si la 
comemorarea victimelor nazismului si 
stalinismului.  

Bugetul 
total al 
programul
ui: 215 
milioane 
Euro. 

- 31 
decembrie 
2013 
 

http://w
w

w
.europapentrucetateni.eu/   

 


