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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin financiar de 
pana la 1.065.000 lei 
acordat pentru 
investitii pentru 
intreprinderile mici si 
mijlocii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea a) 

APEL NELANSAT 

Consolidarea si 
dezvoltarea durabila a 
sectorului productiv. 
 
Crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii 
durabile a 
intreprinderilor. 

Intreprinderile mici; 
 
Intreprinderile mijlocii; 
 
Societatile cooperative. 

- Crearea unei noi unitati de productie 
(fabrica/sectie/instalatie);  
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea 
capacitatii de productie;  
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin 
lansarea de noi produse sau servicii;  
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in 
procesul de productie al unei unitati existente (ex: 
modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea 
procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii 
de productie). Echipamentele pentru protectia 
mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor 
reziduale se finanteaza numai in legatura cu 
investitiile mentionate anterior; 
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 
software, brevete, licente, know-how sau solutii 
tehnice nebrevetate;  
- Consultanta specifica si instruire specializata strict 
legata de activitatile de investitii specificate mai sus. 

Maxim 
1.065.000 lei 

30% pentru 
intreprinderi
le mici  

40% pentru 
intreprinderi
le mijlocii 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua, 
lansata in  
octombrie 
2011, 
conform 
calendarului 
orientativ al 
lansarii 
operatiunilor 
din cadrul 
POSCCE 

http://oiim
m

.m
im

m
cm

a.ro/  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
implementarea 
standardelor 
internaţionale 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea b) 
 
APEL NELANSAT 

Consolidarea si 
dezvoltarea durabila a 
sectorului productiv. 
 
Crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii 
durabile a 
intreprinderilor. 

Microîntreprinderi,  
 
întreprinderi mici sau mijlocii 

a. Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea 
laboratoarelor de încercări şi etalonări;  

b. Implementarea şi/sau certificarea sistemului de 
management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau 
serviciilor), sistemelor de management al mediului 
ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de 
management integrat calitate/mediu;  

c. Etichetarea ecologică;  

d. Certificarea produselor/serviciilor/proceselor. 

 

Maxim  
840.000 lei 

30% pentru 
microîntrepr
inderi şi  
intreprinderi
le mici  

40% pentru 
intreprinderi
le mijlocii 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua, 
lansata in  
septembrie 
2011, 
conform 
calendarului 
orientativ al 
lansarii 
operatiunilor 
din cadrul 
POSCCE 

http://oiim
m

.m
im

m
cm

a.ro/ 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru accesul 
pe noi piete si 
internationalizare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.1, 
Operatiunea c) 

NOU! 

Consolidarea si 
dezvoltarea durabila a 
sectorului productiv. 
 
Crearea unui mediu 
favorabil dezvoltarii 
durabile a 
intreprinderilor. 

Microintreprinderi; 

Intreprinderile mici;  

Intreprinderile mijlocii;  

Societatile cooperative. 
 

- participarea la targuri si expozitii internationale, 
organizate in tara sau strainatate, cu stand propriu;  
- participarea la misiuni economice in strainatate;  
- elaborarea si productia de materiale 
tiparite/inscriptionate de promovare a agentului 
economic, in vederea participarii la 
evenimentele/actiunile mentionate la lit. a) si lit. b);  
- promovarea on-line (imbunatatirea/realizarea unui 
site pe Internet pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor promovate);  
- servicii legate de activitati de promovare pe noi piete 
interne, pe piete internationale si marketing;  
- servicii de identificare a furnizorilor/clientilor externi 
prin programele Hosted Buyers. 

Maxim  
840.000 lei 

30% pentru 
microîntrepr
inderi şi  
intreprinderi
le mici  

40% pentru 
intreprinderi
le mijlocii 

Inscrierea 
on-line a 
proiectelor 
se va face în 
perioada 

 12.09.2011 
ora 9,00 - 
 26.11.2011 
ora 9,00. 

Inscrierea on-line a proiectelor se va 
face in cadrul sectiunii speciale 
deschisa pe site-ul w

eb al O
I 

IM
M

: http://oiim
m

.m
im

m
cm

a.ro/   

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Bani pentru cercetare 
in parteneriat intre 
universitati / institutii 
de cercetare si 
intreprinderi 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.1, 
Operatiunea 1) 

Finantarea unor 
parteneriate realizate 
intre intreprinderi, care 
au nevoie de activitate 
de cercetare pentru 
sustinerea activitatilor 
cu caracter economic 
si institutii de cercetare 
care pot furniza 
serviciile de cercetare 
cerute de intreprinderi 

Intreprinderi (IMM-uri sau 
intreprinderi mari) cu sau 
fara activitate de cercetare 
dezvoltare mentionata in 
statut, dar pentru care 
activitatea de cercetare 
dezvoltare nu este activitate 
principala 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci 
arii tematice prioritare: 
- Sanatate; 
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 
- Energie; 
- Mediu; 
- Materiale, produse si procese inovative. 
 
Durata proiectelor este de maximum 24 luni. 

Maxim 
4.000.000 lei 

- Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.m

ct.ro/index.php?action=
view

&
idcat=378  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru start-
up-urile si spin-off-
urile inovative 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

 

Sprijinirea crearii spin-
off-urilor si  
dezvoltarea start-up-
urilor inovative (bazate 
pe transferul 
rezultatelor CD 
obtinute in universitati 
sau institute)  
in vederea realizarii de 
produse si servicii noi 

Start-up-urile sunt 
intreprinderi inovative cu o 
vechime de max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele  obtinute din 
activitati de cercetare. 
 
Spin-off este o companie 
nou creata, de un grup de 
cercetare dintr-o institutie 
publica de cercetare sau 
universitate, pentru a 
produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 
 

 crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 

 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

 achizitia de servicii de consultanta pentru 
inovare referitoare la: management; asistenta 
tehnologica; transfer tehnologic; instruire; 
achizitia, protectia si comercializarea drepturilor 
de proprietate industriala; utilizarea standardelor; 

 achizitia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare 
de specialitate; marcarea calitatii, testare si 
certificare; studii de piata; 

 activitati pentru punerea in productie a 
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului  

 activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

 

Maxim 
200.000 Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.m

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

idc
at=378 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Promovarea inovarii 
in cadrul 
intreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 3) 

 

Stimularea inovarii in 
intreprinderi 
  
Dezvoltarea de 
produse (bunuri sau 
servicii) si/sau procese 
noi sau substantial 
imbunatatite prin 
valorificarea unor 
rezultate de cercetare-
dezvoltare sau a unor 
idei brevetate in scopul 
productiei si 
comercializarii 

Pentru proiectele 
tehnologice inovative: 
Intreprinderile pentru care 
cercetarea-dezvoltarea nu 
constituie obiectul principal 
de activitate. 
Pentru proiectele destinate 
intreprinderilor nou-create 
inovatoare:Intreprinderile 
nou-create inovatoare 
definite ca intreprinderi mici, 
cu o vechime mai mica de 6 
ani in anul depunerii cererii 
de finantare, dar care au cel 
putin 1 an vechime, cu 
cheltuieli de cercetare-
dezvoltare de minim15% din 
costurile totale de operare in 
cel putin unul din ultimii 3 
ani care preceda anul 
depunerii cererii de finantare 

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative 
Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o 
inovare de produs si de proces, sau numai inovare de 
proces, atât pentru bunuri, cât si pentru servicii, 
bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor 
stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate. 
 
Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create 
inovatoare 
Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor nou-
create inovatoare si sprijina toate activitatile care 
sustin introducerea in productie, producerea si 
livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou 
sau substantial imbunatatit.  
 
Activitatile de dezvoltare experimentala sunt 
obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia 
proiectelor care utilizeaza rezultatele CD obtinute in 
cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. Prezenta in 
proiect a activitatilor pentru introducerea in productie 
a rezultatelor cercetarii este obligatorie. 

Proiectele 
tehnologice 
inovative:  
max. 
15.000.000 lei. 
 
Proiectele 
pentru 
intreprinderi 
nou-create 
inovatoare :  
max. 
3.500.000 lei. 

Variabila Sesiune de 
depunere 
continua 
incepand cu 
data de 11 
martie 2011 

 

http://w
w

w
.m

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

idcat=74
0 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru sisteme 
TIC integrate şi alte 
aplicaţii electronice 
pentru afaceri 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.1) 

NOU! 

-creşterea eficienţei 
firmelor prin 
reorganizarea tuturor 
proceselor pe baza 
unui sistem informatic; 
-introducerea de 
sisteme TIC moderne 
ce încurajează 
inovarea şi oferă sprijin 
pentru deciziile 
managementului. 
 

Intreprinderile mici si mijlocii Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, 
alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training 
specializat necesare pentru: 

a. Implementarea sau extinderea sistemelor 
ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea 
Resurselor Întreprinderii); 

b. Implementarea sau extinderea de sisteme 
pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer 
Relationship Management – Managementul Relaţiilor 
cu Clienţii); 

c. Implementarea de soluţii software pentru 
design şi/sau producţie, pentru imbunătăţirea 
managementului ciclului de viaţă al produselor; 

d. Implementarea sistemelor informatice de 
analiză economică şi suport decizional (business 
intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice 
pentru managementul afacerii. 
 

Valoarea 
maximă a 
finanţării 
acordate: 
1.200.000 lei 
  
Valoarea 
minimă a 
finanţării 
acordate: 
45.000 lei 
 

Variabila Perioada de 
înregistrare 
on-line a 
propunerilor 
de proiecte 
este 
cuprinsă 
între 5 
octombrie 
2011 – 30 
martie 2012, 
în limita 
bugetului 
alocat. 
 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si 
echipamente pentru 
intreprinderi din 
industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4, 
DMI 1, Operatiunea 
a) 
 

Cresterea eficientei 
energetice si implicit 
obtinerea unei 
economii de energie 

Intreprinderile mari, 
intreprinderile mici si mijlocii 
din sectorul industrial, care 
implementeaza proiecte al 
caror obiectiv este cresterea 
eficientei energetice si 
economia de energie 

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi 
din industrie, in scopul obtinerii unei economii de 
energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, 
compresoare de aer, pompe, instalatii/ echipamente/ 
sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, 
boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, 
convertoare de frecventa, sisteme integrate de 
management al consumului de energie si altele); 
 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
 
- Constructii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai 
cele aferente echipamentelor modernizate). 

Maxim 80 
milioane lei 

Pentru 
intreprinderi
mici: 30% 

Pentru 
intreprinderi
mijlocii: 
40% 
 
Pentru 
intreprinderi
mari: 50% 
 

15 
decembrie 
2011 

http://oie.m
inind.ro/ 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Infiintarea grupurilor 
de producatori 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

 

Incurajarea infiintarii 
grupurilor de 
producatori din sectorul 
agricol si silvic in 
vederea obtinerii de 
produse de calitate 
care indeplinesc 
standardele 
comunitare, prin 
aplicarea unor 
tehnologii de productie 
unitare si sprijinirea 
accesului la piata a 
propriilor membri. 

Societati comerciale; 
Societati agricole si alte 
forme de asociere in 
agricultura; 
Asociatii; 
Cooperative agricole; 
Orice alta forma juridica de 
asociere, conform legislatiei 
in vigoare. 

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
• Este persoana juridica infiintata la initiativa 

producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a 
comercializa in comun produsele agricole si 
silvice ale membrilor; 

• este format din cel putin 5 membri; 
• comercializeaza cel putin 75% din productia 

proprie obtinuta prin intermediul grupului de 
producatori; 

• dovedeste prin evidenta contabila, ca are 
inregistrata o valoare minima a productiei 
comercializate, pentru grupa de produs pentru 
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 
Euro, echivalent in lei; etc 

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de 
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde 
acesta isi desfasoara activitatea. 

Rate anuale 
acordate in 
primii 5 ani de 
la data 
recunoasterii 
grupului de 
producatori; 
Plafoane: 
Anul I 100.000 
Euro 
- Anul II 
100.000 Euro 
- Anul III 
80.000 Euro 
- Anul IV 
60.000 Euro 
- Anul V 
50.000 Euro 

- - w
w

w
.apdrp.ro    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 221) 

NOU! 

Imbunatatirea 
conditiilor de mediu in 
spatiul rural prin 
folosirea si 
gospodarirea durabila 
a terenurilor agricole 
prin impadurire.  

Persoanele fizice, inclusiv 
persoane fizice autorizate, 
persoanele juridice, 
grupurile sau asociatiile de 
persoane fizice sau juridice, 
precum si autoritatile publice 
locale detinatoare de teren 
agricol. 

Solicitantul trebuie sa faca dovada detinerii de teren 
agricol eligibil pentru împadurire. 
Terenul agricol eligibil destinat împaduririi trebuie sa fi 
fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru 
Agricultura (APIA) în urma cu cel putin 2 ani, iar 
pentru acest teren sa fi fost respectate în aceasta 
perioada, Bunele Conditii Agricole si de Mediu 
(GAEC). 
Terenul agricol sa fie în proprietatea/sa fi fost 
concesionate/arendate solicitantului. Daca nu se afla 
în proprietate si se afla în arenda sau concesionare, 
solicitantul trebuie sa faca dovada acordului 
proprietarului terenului pentru împadurire si pentru 
mentinerea arboretului creat pe o perioada cel putin 
egala cu vârsta exploatabilitatii prevazuta în normele 
tehnice printr-o declaratie – Anexa 3.3 (model 
declaratie); 
Suprafata agricola propusa pentru împadurire trebuie 
sa fie de minim 0,5 ha, iar raportul dintre distanta cea 
mai mare si cea mai mica a extremelor perimetrului 
acesteia trebuie sa fie sub 5. Aceste conditii sunt 
necesare pentru evitarea crearii de 
paduri pe parcele agricole disproportionate cu privire 
la raportul dintre laturi, provenite din procesul de 
restituire, al caror impact asupra factorilor de mediu ar 
fi extrem de limitat. Exceptie de la aceasta regula fac 
perdelele forestiere. 

Se acorda 3 
tipuri de plati: 
 
 o prima 
pentru lucrarile 
de înfiintare a 
plantatiilor 
forestiere,  
 
o prima anuala 
pentru lucrarile 
de intretinere 
a plantatiei pe 
o perioada de 
5 ani si  
 
o prima 
compensatorie 
fixa anuala pe 
hectar, pentru 
pierderea de 
venit ca 
urmare a 
impaduririi, pe 
o perioada de 
15 ani. 

- 30 
septembrie 
2011 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=2101&
lang=R

O
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
Ministerul 

Economiei, 
Comerţului 

şi  
Mediului de 

Afaceri 
 

Programul de 
creştere a 
competitivităţii 
produselor 
industriale 
 
 

Creşterea 
competitivităţii 
produselor industriale 

Operatorii economici cu 
activitatea principală  
 
industrie prelucrătoare, 
conform secţiunii C poziţiile 
1310-3320,  
 
sau/şi  
 
recuperarea materialelor, 
conform secţiunii D poziţiile 
3831-3832 inclusiv, din 
Clasificarea activităţilor din 
economia naţională - CAEN 

a) implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al calităţii şi/sau a sistemelor de 
management al mediului şi/sau schema de 
management şi audit - EMAS; 
b) implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a 
sistemelor de management pentru responsabilitate 
socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de 
management al securităţii informaţiei;  
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de 
testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea 
acestora, după caz;                         
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea 
etichetei ecologice pentru produse;  
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se 
realizează de operatorii economici pentru valorificarea 
rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor 
de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice 
şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate 
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);  
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă 
pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea 
realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-
viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată; 
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor 
economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau 
standuri de prezentare a produselor industriale;  
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a 
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti. 
 
Beneficiarii proiectelor pentru activităţile 
prevăzute la pct. a), c) şi d) nu pot fi întreprinderi 
mici şi mijlocii. 
 
Beneficiarii proiectelor pentru activitatea 
prevăzută la pct. f) pot fi şi asociaţii profesionale 
sau patronate de ramură. 

Minim 
echivalentul in 
lei a 5.000 
euro  
 
Maxim 
echivalentul in 
lei a 200.000 
de euro 

50% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activităţile 
prevăzute 
la lit. a)-f) 
 
70% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activitatea 
prevazută 
la lit. g) 
 
55% pentru 
tipurile de 
proiecte 
care se 
încadrează 
în 
activitatea 
prevăzută 
la lit. h) 

Cererile se 
pot depune 
incepand din 
2 mai 2011. 

Analiza 
documentelo
r depuse se 
va realiza 
potrivit 
principiului 
„primul venit 
primul servit” 
pana la 
angajarea 
integrala a 
fondurilor 
alocate de la 
buget in 
acest an 

http://w
w

w
.esim

plu.ro/com
ponent/jdow

nloads/view
category/300 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
Agentia 
pentru 
Implementa
rea 
Proiectelor 
si 
Programelo
r pentru 
Intreprinder
i Mici si 
Mijlocii  

Programul pentru 
stimularea infiintarii 
si dezvoltarii 
microintreprinderi-
lor de catre 
intreprinzatorii 
tineri  

 

Stimularea infiintarii de 
noi microintreprinderi, 
cresterea potentialului 
de accesare a surselor 
de finantare si 
dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale ale 
tinerilor in scopul 
implicarii acestora in 
structuri economice 
private. 

Tinerii debutanti in afaceri, 
cu varsta de pana la 35 de 
ani, care nu au mai detinut 
calitatea de actionar sau 
asociat in vreo firma si au un 
plan bun de afaceri cu care 
sa obtina un punctaj cat mai 
mare la aplicatia on-line. 

Microintreprinderea poate fi infiintata de un 
intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel 
mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. 
Microintreprinderea trebuie sa aiba in obiectul de 
activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN, cu 
exceptia urmatoarelor activitati: intermedieri financiare 
si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de 
noroc si pariuri, productie sau comercializare de 
armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, plante si 
substante aflate sub control national, precum si 
activitatile excluse de normele europene cu privire la 
ajutorul de stat. 
 
De asemenea, tanarul intreprinzator trebuie sa 
angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii 
facilitatilor de finantare si sa reinvesteasca cel putin 
50% din profitul realizat in anul precedent. 
 

Cel mult  
echivalentul in 
lei a 10.000 
euro 

Minim 50% - Inscrierile in cadrul P
rogram

ului se vor 
realiza on-line, in aplicatia pusa la 
dispozitie pe site-ul A

IP
P

IM
M

 
:w

w
w

.aippim
m

.ro . 

Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor 
de stat privind 
asigurarea 
dezvoltarii 
economice durabile 
instituita prin H.G. 
nr. 1680/2008 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea regionala 
prin stimularea 
realizarii de investitii si 
a crearii de noi locuri 
de munca. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
 
Intreprinderi mari 

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au 
prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de 
acord pentru finantare si care realizeaza 
investitii initiale. 
 
Conditii de eligibilitate a investitiei: 
 
• investitia initiala are o valoare care 

depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);  

• se creeaza cel putin 100 de noi locuri de 
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010). 

Maxim 28,125 
milioane euro 

50% - w
w

w
.m

finante.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Erasmus pentru 
tineri antreprenori 

 
NOU! 
 

Obiectivul general al 
actiunii pregatitoare 
este de a dezvolta 
spiritul antreprenorial, 
internationalizarea si 
competitivitatea 
antreprenorilor care ar 
putea incepe noi 
afaceri si a 
microintreprinderilor si 
intreprinderilor mici 
nou-infiintate din UE.  

Orice entitate publica sau 
privata, activa in domeniul 
sustinerii intreprinderilor, 
poate participa la prezenta 
cerere de propuneri.  
 
Candidatii pot sa actioneze 
in mod individual sau in 
cadrul unui consortiu 
(parteneriat). Un consortiu 
trebuie sa fie alcatuit din cel 
putin doua entitati juridice 
independente, din acelasi 
stat membru UE sau din 
state diferite.  

Actiuni menite a ajuta noii antreprenori din UE sa isi 
imbogateasca experientele, sa dobandeasca noi 
cunostinte si sa stabileasca contacte prin petrecerea 
unor perioade de timp in alte state membre ale UE, in 
intreprinderile unor oameni de afaceri experimentati. 

Maxim 
180.000 EUR 
pentru 
parteneriate 
sau maxim 
150.000 EUR 
pentru 
candidaturile 
individuale.  

Minim 10% 17 octombrie 
2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/new
s

room
/cf/item

longdetail.cfm
?item

_id
=5357 

Uniunea 
Europeana 

Cooperare globala 
pentru incluziune 
sociala si integrare 
pe piata muncii 
 
NOU! 
 

- favorizarea din partea 
lumii de afaceri a unui 
angajament mai activ 
in materie de 
responsabilitata sociala 
a companiei, in 
particular in 
comunitatile locale;  
- propunerea de solutii 
eficiente la problemele 
socio-economice de 
care sufera diferitele 
domenii si grupuri tinta 
specifice;  
- producerea de 
rezultate masurabile pe 
planul insertiei 
grupurilor vulnerabile. 

Administratiile centrale, 
agentiile,  
autoritatile locale / regionale, 
asociatiile, ONG-urile, 
fundatiile,  
companiile,  
universitatile 

A. Evaluarea si modelarea structurilor sociale 
inovatoare, a noilor relatii intre angajatori si angajati si 
intre diferitii intervenienti din societatea civila, astfel 
incat sa se poata observa in ce masura aceste 
structuri pot sa fie transpuse altor segmente ale 
societatii europene.  
B. Imbunatatirea adecvarii necesitatilor si a cererilor 
intreprinderilor comerciale fata de oferta 
intreprinderilor sociale, in special prin accesul la 
oferta si cerere.  
C. Diseminarea cazurilor reusite de intarire a 
cooperarii dintre autoritatea publica, intreprinderea 
comerciala si cea sociala.  
D. Inventarierea si analizarea consecintelor sociale 
ale activitatilor economiei sociale pe baza exemplelor 
concrete, astfel incat sa se poata imbunatati 
elaborarea politicilor.  
E. Accesul la credit, inclusiv microcreditele si 
facilitatile fiscale adaptate economiei sociale. 

- Minim 20% 15 noiembrie 
2011 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=750

&
langId=fr&

callId=329&
furtherC

alls=yes 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 
actiunile de 
informare privind 
politica agricola 
comuna 
 
 

Actiunile trebuie sa 
aiba drept obiectiv 
punerea in valoare a 
rolului si utilitatii PAC 
ca politica a UE care 
raspunde nevoilor si 
exigentelor societatii si 
ale carei obiective 
sunt:  
- de a aborda mai bine 
provocarile legate de 
securitatea alimentara, 
de schimbarile 
climatice, de folosirea 
sustenabila a 
resurselor naturale si 
de dezvoltare 
echilibrata a teritoriilor;
- de a ajuta sectorul 
agricol in combaterea 
efectelor crizei 
economice si ale 
gradului ridicat de 
volatilitate a preturilor 
din sectorul agricol;  
- de a contribui la o 
crestere inteligenta, 
durabila si inclusiva, 
asa cum este definita 
in Strategia Europa 
2020. 

Persoana juridica legal 
constituita intr-un stat 
membru de cel putin doi ani 

In cadrul prezentei cereri de propuneri, Comisia 
doreste sa sustina doua tipuri de actiuni integrate de 
comunicare publica:  
- la nivel national, prin concentrarea diversilor 
parteneri asupra unui singur proiect comun de 
anvergura;  
- la nivel european, in cat mai multe state membre cu 
scopul de a-i mari impactul. 
 
Actiunile de informare trebuie sa aiba drept obiective: 
- o mai buna cunoastere a PAC, a istoriei si evolutiei 
sale, precum si a perspectivelor evolutiei sale in 
cadrul reformelor propuse in tara respectiva/la nivel 
european;  
- suscitarea interesului unui public cat mai numeros 
posibil, mai ales al publicului larg din zonele urbane, 
fata de rolul agriculturii si al dezvoltarii rurale in 
societate, evidentiind in acelasi timp numeroasele 
avantaje aduse de fermieri.  
 
Actiunile de informare trebuie sa imbrace forma unor 
campanii de informare de amploare si sa acopere una 
sau mai multe activitati similare celor de mai jos:  
- producerea si distribuirea de materiale multimedia 
si/sau audiovizuale cu caracter inovator si original 
(transmisiuni radio si/sau de televiziune de tipul 
"reality show", emisiuni-dezbatere, clipuri etc.);  
- campanii de afisare publica in locuri cu un nivel 
ridicat al traficului (metrou, gari etc.);  
- evenimente de tipul "ferma la oras" etc.;  
- evenimente mediatice;  
- conferinte, seminare si grupuri de lucru specializate, 
vizand un public-tinta bine definit. 
 

 Intre 100 000 
EUR si 500 
000 EUR. 

50% 
In cazul 
actiunilor de 
informare 
de interes 
exceptional 
si in cazul 
in care 
candidatul 
solicita 
acest lucru, 
rata 
contributiei 
din partea 
Comisiei se 
poate ridica 
pana la 
75%. 

30 
septembrie 
2011 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_ro.htm 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 
achizitii publice de 
solutii inovatoare - 
networking si 
achizitii financiare 

 
 

Sprijinirea achizitiilor 
publice de solutii noi 
sau imbunatatite, de 
produse si servicii in 
aria marilor provocari 
societale.  
 
Instituirea unor retele 
transnationale, pentru 
a permite autoritatilor 
contractante, precum si 
organizatiilor care 
sprijina achizitiile 
publice de inovare. 
 

- Institutii publice de la orice 
nivel de guvernare, care pot 
fi considerate autoritati de 
contractare;  
 
- Institutii private si ONG-uri, 
daca nu sunt potentiali 
furnizori de servicii si bunuri 
in domeniul solutiilor puse in 
discutie. 

Lotul 1:  
- crearea unor grupuri de cumparatori dedicate sa se 
pregateasca pentru achizitionarea de solutii 
inovatoare (inclusiv evaluarea nevoilor, consultare de 
piata (implicare a lantului de aprovizionare - in special 
IMM-urilor europene -, dezvoltarea caietul de sarcini, 
de gestionare a riscurilor), precum si efectele 
procesului de achizitie (inclusiv definirea conditiilor de 
colaborare dintre autoritatile contractante, partajarea 
resurselor in cadrul evaluarii ofertelor si a procedurilor 
aferente, traduceri si publicarea cererilor de oferte);  
- si cu posibilitatea de a pune in aplicare, in timpul 
proiectului, a unor achizitii publice de solutii 
inovatoare cu co-finantare UE;  
 
Lotul 2:  
- crearea si dezvoltarea unei platforme dedicate 
achizitiilor publice ca instrument al inovarii.  
 
Domeniile de referinta pentru acest apel sunt: 
schimbarea climatica, energia si resursele in deficit, 
sanatate si imbatranirea populatiei. Pentru lotul 1 se 
vor finanta 4-6 proiecte, pentru lotul 2, un singur 
proiect.  
 
Actiunile incep in ianuarie 2012. 
 
Pentru lotul 1, implementarea proiectelor trebuie sa 
se faca in 24-48 de luni; numarul minim de parteneri 
este de 2, din cel putin 2 state implicate in CIP. 
Pentru lotul 2, implementarea se face in 48 de luni; 
numarul minim de parteneri este de 4, din cel putin 4 
state implicate in CIP. 

Bugetul total 
este de 15 
milioane de 
euro. Pentru 
primul lot 
bugetul este 
de 14.600.000 
euro, iar 
pentru lotul 2, 
bugetul este 
de 600.000 
euro. 

Pentru 
primul lot 
minim 5%, 
iar pentru 
lotul 2, 
minim 15%. 

27 
septembrie 
2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/new
sroom

/cf/item
longdetail.cfm

?item
_id=5229&

lang
=en&

tpa=0&
displayType=fo 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Relatii industriale si 
dialog social 

 
 

Sa ajute organizatiile 
partenerilor sociali 
(reprezentantii 
angajatorilor si 
angajatilor) sa 
abordeze provocarile 
globale care sunt luate 
in calcul de catre 
politicile europene de 
ocupare si afaceri 
sociale, acelea definite 
in Strategia Europa 
2020 

Administratiile centrale, 
agentiile, autoritatile publice 
locale / regionale, 
asociatiile, centrele de 
cercetare, federatiile si 
sindicatele, organizatiile 
internationale (de exemplu, 
agentiile ONU), IMM-urile, 
marile companii, 
universitatile. 

Programul finanteaza initiative legate de adaptarea 
dialogului social la schimbarile aparute pe piata 
muncii, modernizarea pietei muncii, calitatea muncii, 
anticiparea, pregatirea si managementul schimbarilor 
si restructurarilor, competente, mobilitate si migrare, 
ocuparea tineretului, contributii la strategia pentru 
sanatatea si securitate, reconcilierea dintre munca si 
viata de familie, egalitatea sexelor, actiuni in domeniul 
antidiscriminarii, imbatranire activa, incluziune activa 
si munca decenta. 
 
Se finanteaza 
 
Dialog social: 
- studii pregatitoare, reuniuni si conferinte;  
- organizarea de seminarii, mese rotunde, vizite de 
studiu, schimb de experienta si organizarea de retele 
ale actorilor europeni, cu o atentie deosebita pentru 
noile state membre. 
 
Imbunatatirea expertizei in materie de relatii 
industriale: 
- seminarii si conferinte, mese rotunde, schimburi de 
experienta si organizarea unor retele ale expertilor; 
- actiuni care fac referire la intarirea procesului de 
colectare si utilizare a informatiilor privind sistemele 
nationale ale relatiilor industriale si dezvoltarile la 
nivel european. 
 
Durata unei actiuni nu trebuie sa depaseasca 12 luni. 

160 000 
euro/proiect 

Minim 5% 25 martie 
2011 pentru 
actiunile 
care incep 
nu mai 
devreme de 
25 mai 2011 
si nu mai 
tarziu de 22 
decembrie 
2011 
 
 
30 august 
2011 pentru 
actiunile 
care 
debuteaza 
nu mai 
devreme de 
30 octombrie 
2011 si nu 
mai tarziu de 
22 
decembrie 
2011  

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=329&

langId=en&
callId=292&

furt
herC

alls=yes 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

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.eu/inform
atio

n_society/m
edia/index_en.ht

m
   

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale 
 
 

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

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

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare: 
proiecte care cuprind un numar de activitati culturale 
multianuale care au drept scop realizarea unei 
cooperari durabile si structurate intre operatorii 
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau 
transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global 
comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, 
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror 
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari 
participante la Program; limbile eligibile sunt limbile 
oficiale ale tarilor participante la Program si limbile 
moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte. 
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala 
intre tari care participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu 
UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza 
domeniul cultural. 

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

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

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual si C
ultura 

(E
A

C
E

A
) – P

rogram
ul C

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

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

cultura2007
ro
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
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 
partneriate-
cadru pe 3 
ani cu CE 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/inde
x_en.htm

  
http://eacea

ec
europa

eu/culture/guid

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

udiovizualsiC
ultura

(E
A

C
E

A
)



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

Pagina 15 din 15                                8 Septembrie 2011 

Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimen
tare/Web

site 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul ESPON 
2013 – Reţeaua 
europeană de 
observare a 
dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale 
 
 

Scopul programului 
este de a consolida la 
nivel european nivelul 
de cunoştinţe, date şi 
indicatori privind 
structuri teritoriale, 
tendinţe, perspective şi 
impactul politicilor 
sectoriale astfel încât 
să vină în sprijinul 
cerinţelor politicii de 
coeziune şi a nevoilor 
factorilor de decizie în 
procesul de 
fundamentare a 
politicilor publice şi al 
practicienilor din 
domeniile relevante 
dezvoltării teritoriale 

Instituţiile publice şi private 
care provin din cele 31 de 
state participante la 
Programul ESPON 2013 
(statele membre EU 27, 
Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia şi Elveţia). 

Propunerile de proiecte de 
cercetare trebuie să fie 
formulate în parteneriat 
compus din instituţii eligibile 
care provin din minim trei 
state participante la 
program. 

Apelurile vor fi deschise în cadrul următoarelor 
priorităţi: 

Prioritatea 1 - Cercetare aplicată in domeniul 
dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii 
teritoriale 

Prioritatea 2 - Analize focalizate spaţial, realizate la 
cererea utilizatorilor 
 
Prioritatea 3 – Platformă şi instrumente ştiinţifice 

Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor cercetărilor, 
consolidarea spiritului de proprietate asupra 
rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare 
a deciziei 

- - 20 octombrie 
2011 

http://w
w

w
.esponrom

ania.ro/apeluri/ 

Fondul 
National de 
Garantare 
a Creditelor 
pentru 
intreprinderi 
Mici si 
Mijlocii 

Programul de sprijin 
pentru beneficiarii 
proiectelor in 
domenii prioritare 
pentru economia 
romaneasca, 
finantate din 
instrumentele 
structurale ale 
Uniunii Europene 
alocate Romaniei 

 
 

Accelerarea  absorbtiei 
fondurilor europene 
prin asigurarea 
resurselor financiare si 
prin garantarea 
imprumuturilor 
necesare pentru 
cofinantarea 
proiectelor. 

Entitati care implementeaza 
proiecte finantate din 
instrumente structurale ale 
Uniunii Europene:  
a) unitati administrativ-
teritoriale;  
b) institutii de invatamant 
superior de drept public 
acreditate; 
c) institutii de cercetare-
dezvoltare de drept public 
acreditate; 
d) operatori regionali / locali 
de servicii de alimentare cu 
apa si canalizare. 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 
intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat 
sa emita garantii in numele si in contul statului pentru 
finantatorii care acorda credite destinate 
implementarii proiectelor.  

Finantarea 
garantata 
poate fi de 
maximum 15% 
din valoarea 
totala a 
proiectului 
exclusiv 
dobanzile si 
comisioanele 
bancare si alte 
sume datorate 
de beneficiar 
in baza 
contractului de 
credit.  

Garantiile 
individuale 
se acorda 
in euro sau 
in moneda 
nationala si 
pot acoperi 
maxim 80% 
din 
valoarea 
unui 
imprumut. 

- 

http://w
w

w
.fngcim

m
.ro/index.php?page=infr

astructura-descrierea-produsului 

 


