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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 

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 
decembri
e 2009 

http://w
w

w
.fonduriadm

inistratie.ro/C
ereri_de_

proiecte/C
ererea_nr_5_din_2009  
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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.  

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

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 
(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

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

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    
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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 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

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

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

m
e_guide_ro.pdf 

Uniunea 
Europeana 

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

 
 

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

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

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

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

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

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

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

Sustinerea 
implementarii de 
aplicatii de E-educatie 
si asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
3.2.3) 

NOU! 

Dezvoltarea sau 
extinderea unei 
platforme care sa 
permita furnizarea de 
materiale intr-o ordine 
secventiala si logica 
pentru a fi asimilate de 
cursanti in maniera 
proprie, fara a 
constrange, in mod 
expres, agentii 
activitatii la coprezenta 
sau sincronicitate. 

Autoritatile administratiei 
publice centrale si locale,  

parteneriatele intre autoritatile 
publice centrale,  

asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara,  

universitatile publice acreditate. 

 

• Conectarea la infrastructura broadband 
(acolo unde nu există şi este necesară pentru 
implementarea proiectului)  

• Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe 
software necesare pentru realizarea 
proiectului  

• Achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi 
implementarea soluţiilor software şi 
integrarea aplicaţiilor folosite (pentru 
proiectele integrate) respectând etapele clare 
de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor, 
proiectare, implementare şi testare – 
activitate obligatorie 

• Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de 
semnătură electronică şi plată electronică 

• Construirea reţelei LAN necesară pentru 
implementarea proiectului (în interiorul 
clădirii/clădirilor unde se implementează 
proiectul) 

• Configurarea şi implementarea bazelor de 
date, migrarea şi integrarea diverselor 
structuri de date existente  

Marimea 
maxima a 
grantului la 
nivel 
central este 
de 
15.000.000 
lei si 
5.000.000 
lei la nivel 
local. 

2% Programu
l se va 
lansa in 
luna 
decembri
e 2009 

w
w

w
.m

csi.ro  

 


