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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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin financiar pentru 
elaborarea, revizuirea 
si implementarea 
planurilor de 
management pentru 
ariile naturale protejate 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 4) 
 
 
 

 

Conservarea diversităţii 
biologice, a habitatelor 
naturale, a speciilor de 
floră şi faună sălbatică, 
precum şi asigurarea 
unui management 
eficient al ariilor 
naturale protejate şi, în 
special, al reţelei 
ecologice Natura 2000. 

Administratorii şi custozii 
ariilor naturale protejate care 
au personalitate juridică 
proprie; 
 
APM-uri, ARPM-uri, ANPM, 
MMP – Direcţia Biodiversităţii 
(DB); 
 
Autorităţi ale administraţiei 
publice;  
 
Organizaţii neguvernamentale 
 
Institute de cercetare; 
 
Universităţi; 
 
Muzee. 

A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a 
măsurilor de management al ariilor naturale 
protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 
preliminare măsurilor concrete de investiţii sau 
conservare)  
B. Investiţii în infrastructură pentru uz public 
orientate spre protecţia şi gestionarea mediului în 
ariile naturale protejate 
C&D. Activităţi privind menţinerea sau 
îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor 
E. Activităţi de consultare, conştientizare şi 
informare  
F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii 
instituţionale de gestionare a ariilor naturale 
protejate 

 

- - 31 
ianuarie 
2011 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/axaprioritara4  

Uniunea 
Europeana 

European Spatial 
Planning Observation 
Network (ESPON) - 
Programul de 
cooperare in domeniul 
cercetarii privind 
amenajarea teritoriului 

NOU! 

Imbunatatirea statisticii 
europene, a 
cunostintelor, datelor si 
indicatorilor privind 
dezvoltarea si 
coeziunea teritoriala 
 
Definirea cercetarilor 
aplicate in functie de 
cererea politicii de 
dezvoltare 
 
Stimularea abordarii 
acelor teme de 
cercetare care raspund 
nevoilor utilizatorilor 

Universitati, institutii si servicii 
de cercetare, publice sau 
echivalente, din domeniul 
dezvoltarii teritoriale si 
regionale.  
 
Acestea trebuie sa formeze 
parteneriate multi-nationale, 
numite Grupuri 
Transnationale de Proiect,  
formate din institutii de 
cercetare din cel putin 3 tari 
participante in program (la 
Prioritatea 1, 2, 3) si din cel 
putin 3 Puncte de Contact 
ESPON (la Prioritatea 4). 

Prioritatea 1. Cercetare aplicata in domeniul 
dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii 
teritoriale (furnizarea de date privind tendintele 
teritoriale, perspectivele si impactul politicilor 
sectoriale). 
 
Prioritatea 2. Analize focalizate spatial, realizate la 
cererea utilizatorilor (elaborarea de modele de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de teritorii tinand cont 
de situarea acestora in context european). 
 
Prioritatea 3. Platforma si instrumente stiintifice 
(elaborarea de indicatori teritoriali comparabili si 
de instrumente analitice). 
 

- - 24 
ianuarie - 
21 martie 
2011 

http://w
w

w
.esponrom

ania.ro/apeluri/apel8/  
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea economiei 
sociale 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 6,   
DMI 6.1) 

NOU! 

 

Dezvoltarea structurilor 
economiei sociale - 
dezvoltarea si 
promovarea unor 
activitati si servicii 
generatoare de 
profit/venit pentru a 
ajuta persoanele 
excluse social sau cele 
expuse riscului de 
excluziune sociala sa 
se integreze sau 
reintegreze pe piata 
muncii, in structurile 
economiei sociale 
si/sau in economia 
formala 
 

ONG-uri;  
 
Cooperative de credit, de 
consum si de productie;  
 
 Organizatii sindicale;  
 
 Patronate;  
 
 Unitati de cult si asociatii 
religioase;  
 
 Furnizori de FPC autorizati, 
publici si privati;  
 
 Furnizori de servicii sociale;  
 
Furnizori de servicii de 
ocupare acreditati, publici si 
privati;  
 
 Intreprinderi implicate in 
economia sociala;  
 
Autoritati ale administratiei 
publice locale;  
 
Institute de cercetare;  
 
Universitati acreditate, publice 
si private. 
 
etc. 

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum 
informare si consiliere profesionala, asistenta, 
mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere 
psihologica, consiliere psihiatrica, medierea 
locurilor de munca;  
2. Servicii de integrare la locul de munca, ocupare 
temporara sau formare la locul de munca, crearea 
unor locuri de munca permanente pentru 
persoanele dezavantajate pe piata muncii si 
ateliere protejate;  
3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de 
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea 
competentelor de utilizare TIC pentru grupurile 
dezavantajate;  
4. Activitati de formare profesionala si de 
consolidare a capacitatilor, competentelor, 
cunostintelor si stimei de sine, dedicate 
persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa 
infiinteze structuri ale economiei sociale si sa 
beneficieze de oportunitatile nou create;  
5. Dezvoltarea si promovarea activitatilor 
integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, 
formare, planificarea unei afaceri si asistenta in 
vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea si 
sustinerea structurilor economiei sociale, 
organizatiilor si cooperativelor sociale nou create; 
6. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale 
economiei sociale; 
7. Dezvoltarea si implementarea programelor de 
formare pentru formatorii din economia sociala, 
care se finalizeaza cu certificate recunoscute la 
nivel national; etc 
 

Valoarea 
totala 
eligibila a 
proiectului 
va fi 
cuprinsa 
intre:  
- minim 
214.715 lei 
lei 
(echivalent
ul in lei a 
50.000 
euro) si 
- maxim 
2.147.145,7
1 lei 
(echivalent
ul in lei a 
499.999 
euro). 

2% pentru 
persoane 
juridice de 
drept privat 
fara scop 
patrimonial 
 
5% pentru 
persoane 
juridice de 
drept privat 
cu scop 
patrimonial 

Linia de 
finantare 
a 
fost mom
entan 
suspenda
ta, 
urmand 
sa fie 
redeschis
a in luna 
ianuarie 
2011. 

w
w

w
.fserom

ania.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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Parteneriate pentru 
schimburi 
transatlantice - 
Parteneriate pentru 
diplome transatlantice  

 
(Program de 
cooperare UE - 
Canada in domeniul 
invatamantului 
superior, al formarii 
profesionale si al 
tineretului) 
 
 

Promovarea intelegerii 
reciproce intre 
popoarele Uniunii 
Europene si ale 
Canadei, inclusiv a 
unei cunoasteri mai 
bune a limbilor, 
culturilor si institutiilor 
acestora, precum si in 
ameliorarea calitatii 
resurselor umane in 
Uniunea Europeana si 
Canada. 

Institutii de invatamant 
superior si institutii de 
invatamant profesional si de 
formare profesionala.  
 
Consortiul trebuie sa fie 
format din cel putin patru 
institutii in total, respectiv 
doua din UE si doua din 
Canada.  
 
De asemenea, una dintre 
cerinte prevede ca institutiile 
sa fie din doua state membre 
ale UE diferite si din doua 
provincii/teritorii canadiene 
diferite.  
 

Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru 
schimburi transatlantice (TEP) sprijinul este 
acordat pentru a permite consortiilor UE-Canada 
care cuprind institutii de invatamant superior si de 
formare profesionala sa desfasoare programe de 
studii si de formare profesionala comune si sa 
favorizeze mobilitatea studentilor si a cadrelor 
didactice universitare. Sprijinul include asistenta 
pentru gestionare, burse pentru studenti si 
membrii corpului academic si administrativ. Durata 
maxima a proiectelor TEP este de 36 de luni. 
 
Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru 
diplome transatlantice (TDP) sprijinul este acordat 
pentru dezvoltarea si implementarea programelor 
privind diplomele mixte/duble sau comune. 
Sprijinul include asistenta pentru activitatile de 
dezvoltare si gestionare, burse pentru studenti si 
membrii corpului academic si administrativ. Durata 
maxima a proiectelor TDP este de 48 de luni. 

Suma 
maxima de 
finantare 
comunitara 
va fi de 428 
000 EUR 
pentru un 
proiect de 
TDP de 4 
ani si de 
138 000 
EUR pentru 
un proiect 
de TEP de 
3 ani. 

- 31 martie 
2011  

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/
eu_canada/funding/call_2011_en.php  
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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 
program 

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 
program 

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 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013 

  

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

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 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul programului 
"Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele 
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 
000 EUR.

- - Masura 
1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septemb 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septemb 
Masura 
2.1 - 1 
iunie 
Masura 
2.2 - 1 
iunie; 
Masura 3 
- 15 feb 
Actiunea 
4 - 30 
aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/d
ocum

ents/E
AC

E
A_2008_0185_R

O
.pdf    
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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 
program 

Uniunea 
Europeana 

PROGRAMUL CADRU 
7 PENTRU 
CERCETARE SI 
DEZVOLTARE 
TEHNOLOGICA 

- a intari baza stiintifica 
si tehnologica a 
industriei europene; 
- a incuraja 
competitivitatea sa la 
nivel international, 
promovând in acelasi 
timp cercetarea in 
sprijinul politicilor UE. 

  

- grupuri de cercetare din 
cadrul universitatilor si a 
institutelor de cercetare; 
- companii care intentioneaza 
sa inoveze; 
- intreprinderi mici sau mijlocii 
(IMM-uri); 
- asociatii sau grupari ale 
IMM-urilor; 
- administratie publica sau 
guvernamentala (locala, 
regionala sau nationala); 
- cercetatori; 
- organizatii internationale; 
- organizatii ale societatii 
civile. 
 

Programele specifice formeaza cele cinci blocuri 
majore ale PC7: 
- Cooperare 
- Idei 
- Oameni 
- Capacitati 
- Cercetarea nucleara 
Programul Cooperare este elementul central al 
PC7, reprezentând doua treimi din bugetul total. 
Acesta stimuleaza cercetarea colaborativa in 
intreaga Europa si in alte tari partenere, in zece 
domenii tematice: 
* sanatate; 
* alimentatie, agricultura, pescuit si biotehnologie; 
* informatica si tehnologii de comunicare; 
* nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi 
tehnologii de productie; 
* energie; 
* mediu (inclusiv schimbari climaterice); 
* transport (inclusiv aeronautica); 
* stiinte socio-economice si umaniste; 
* spatiu; 
* securitate. 

variabila variabila - http://w
w

w
.m

ct.ro/index.php?action=view
&idcat=388 

http://cordis.europa.eu/fp7/hom
e_en.htm

l   
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